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Introducció 
 

1. Presentació general del treball i del tema escollit. 
 
Aquest treball és un estudi que té la pretensió d’avaluar l’aplicació del programa 
d’Educació Emocional de l’Escola Guinardó des de la perspectiva de les famílies. 
Neix de la voluntat de voler saber quin és l’impacte i la valoració que fan els pares i 
les mares del nostre alumnat de la feina engegada a l’escola des del curs 2006- 2007 
(per tant, un recorregut de set cursos). 
 
Fins al moment de plantejar aquest treball, la nostra tasca s’havia centrat en el 
disseny, l’aplicació i l’avaluació del programa, en diferents formats i àmbits però 
cenyits al punt de vista dels mestres i de l’alumnat. Enguany però, amb el programa 
ja prou consolidat, vam voler fer un pas més enllà i recollir què hi diuen les famílies. 
 
Per a entendre com hem arribat fins aquí, partim de la presentació de l’escola i les 
famílies, fem una contextualització dels antecedents del programa i del camí fet al 
llarg d’aquests anys. A partir d’aquí, es presenta als pares i mares (en el context de 
la segona reunió general de curs i després de la presentació dels resultats de 
l’avaluació del programa d’Educació Emocional de l’escola) i se’ls convida a 
participar. Per a rebre les seves valoracions, ens hem plantejat dues fases: 

- Una d’escalfament, on plantegem un qüestionari que es titula “Eduques 
emocionalment al teu fill / a la teva filla?1”. Aquí se’ls convida a fer un petit 
anàlisi del seu estil educatiu a partir d’unes situacions més o menys 
quotidianes. 

- L’altra, d’especial valor per a nosaltres, és un qüestionari de valoració del 
programa d’Educació Emocional (en endavant, EE), centrat en alguns 
aspectes concrets (valor que li donen, percepció de l’impacte en els seus fills 
i filles i necessitats de formació –bàsicament). 

 
Addicionalment, hem ofert la possibilitat d'aplicar  el Qüestionari de 
desenvolupament emocional per adults (CDE-A) elaborat pel GROP a tots aquells 
pares i mares que ho han volgut. 
 
La participació de les famílies en aquest estudi ha estat molt més elevada de 
l’esperada i, per aquest motiu, l'estudi gaudeix de més valor i representativitat. Us 
convidem a endinsar-vos-hi per conèixer el seu parer. 
  

2. Població diana. 
 
L’estudi està centrat en les famílies de l’alumnat de l’Escola Guinardó de Barcelona. 
L’escola té doble línia des de P.3 fins a 4rt d’ESO. El curs 2013-2014 té 684 alumnes i 

                                                 
1
 Basat en el qüestionari “¿Educa a sus hijos con inteligencia emocional?” Álvarez González, M. 

(coord.)(2006): Diseño y evaluación de programas de educación emocional. Madrid: Praxis. Pàgines 
132-136. 
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490 famílies2. És una escola  amb 87 anys d’història, cooperativa de mestres, 
concertada, catalana, de barri i pel barri.   

 
Objectius 

 
A l’hora de plantejar-me aquest estudi, em trobava amb un ventall ampli de 
possibilitats. De totes elles, la que més em va motivar va ser fer extensiva a les 
famílies l’avaluació del Programa d’Educació Emocional de l’Escola Guinardó (on 
treballo i de la que sóc sòcia cooperativista des de l’any 1985). Fins al moment, 
havíem avaluat el programa des de la perspectiva dels i les mestres i de l’alumnat 
(de Primària i ESO). Això sol ja ens donava una orientació de la implantació del 
programa, però implicar a les famílies també en la seva avaluació podia donar-nos 
una nova perspectiva al mateix temps que implicàvem una tercera via en el 
programa.  
 
El que volia comprovar, en aquesta avaluació exploratòria per definir les 
percepcions de les famílies, era: 

- Quin és el grau de coneixement del programa d’EE dels pares i mares. 
- Quin és l’impacte, des de la percepció de les famílies, del programa d’EE en 

els seus fills i filles. 
- Quina és la visió de les famílies sobre el programa d’EE. 
- Quines necessitats de formació, en matèria d’EE, senten les famílies del 

nostre alumnat i en quin format les preferien. 
- Veure, a partir de l’opinió de les famílies, com podem traçar la línia de treball 

amb aquest col·lectiu per tal de guanyar un àmbit més d’influència. 
 
Per començar, comptava ja d’inici amb la col·laboració de la coordinadora del 
programa d’EE de l’Escola Guinardó i el grup de pares i mares que participen en el 
grup de mediació (que des del principi, es van engrescar i em van oferir ajut amb el 
projecte). Per tant, calia dissenyar el projecte i veure com engrescàvem a participar 
a les famílies. I, en aquest procés, vam prendre la decisió – d’acord amb l’Equip 
Directiu- de fer el formulari en línia, d’organitzar-lo per cursos, de fer un primer 
qüestionari de “sensibilització”, un segon d’avaluació del programa i oferir la 
possibilitat de fer el QDE-A del GROP a les famílies que ho desitgessin. 
 
En aquest treball hi trobareu no només el resultat i l’anàlisi dels qüestionaris sinó 
també els antecedents que el justifiquen i algunes de les eines que utilitzem en el 
marc del programa d’EE i Gestió dialogada de conflictes de l’Escola Guinardó.  Per 
aquest motiu, està estructurat partint dels antecedents per acabar en l’estudi de les 
percepcions i necessitats de les famílies. No tindria cap sentit haver-lo fet sense el 
camí que hem recorregut prèviament. 
 
 
 

                                                 
2 Més informació sobre l’Escola Guinardó i el seu projecte educatiu a www.escolaguinardo.cat 
 

http://www.escolaguinardo.cat/
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Els nostres antecedents 
 

1. Introducció al Programa d’Educació Emocional de 
l’Escola Guinardó 

 
La majoria dels programes d’Educació Emocional que es desenvolupen a les escoles 
segueixen el model CIPP de Stufflebeam (2002)3. Aquesta modalitat d’intervenció es 
centra en l’anàlisi de 5 punts: anàlisi del context, identificació de necessitats, disseny 
del programa, aplicació del programa i avaluació. 
 
En el nostre cas, tot i que adaptem alguns dels mecanismes proposats per aquest 
model, el disseny de la intervenció compta amb algunes particularitats que 
exposarem a continuació, degut, molt especialment, a que hem arribat fins aquí a 
partir del disseny d’un programa de gestió dialogada de conflictes i que, el curs 2012-
2013 vam fet un salt (d’entrada quantitatiu) molt important. 
 
El que trobareu doncs a continuació és una breu explicació del desenvolupament 
del programa de gestió dialogada de conflictes i el trànsit natural que hem fet cap al 
programa d’educació emocional, creant la matèria “educació emocional” a tots els 
nivells educatius de l’escola. 
 

a. Els nostres antecedents 
 
El curs 2005-2006 iniciàvem el nostre programa de gestió dialogada de conflictes. En 
aquell moment, el nombre i la intensitat d’alguns conflictes creixia, fent que calgués 
dedicar més temps a fer de policies i menys a fer de mestre. 
 
La inquietud de molts docents de l’escola va coincidir amb la formació en resolució 
de conflictes i l’experiència com a mediadora d’una sòcia de la cooperativa (qui, de 
fet, es convertí en la coordinadora del programa). D’aquesta unió va néixer la 
voluntat d’aprofitar l’avinentesa per a desenvolupar un projecte més ambiciós, 
mirant de fer una revisió del context social i educatiu en el que ens movíem. 
 
Teníem clar que calia pensar en termes de canvis estructurals i vàrem començar a 
observar i a documentar-nos. Buscàvem doncs els elements, les condicions bàsiques 
que podien facilitar la convivència pacífica i varem identificar les següents: 

 La pertinença, entesa com la necessitat dels éssers humans i, en particular, 
del nostre alumnat, de sentir-se membre d’un grup que li és propi. De fet, la 
pertinença està molt relacionada amb la identitat. 

 La legitimació, entesa com la necessitat de sentir-se reconegut i valuós. 

                                                 
3
 Stufflebeam, D. L. (2002). Evaluación sistemática, guía teórica y práctica. Editorial Paidós Ibérica, S. 

A. Barcelona. 
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 L’establiment de normes clares i ben formulades,  com a mitjà per fer que el 
nostre alumnat se senti contingut. Les normes clares són una forma de posar 
límits que satisfan la necessitat bàsica de l’ésser humà de sentir-se segur. 

 La comunicació adequada, amb la voluntat de sentir-se estimat, creixent. Per 
tant, una comunicació adequada passaria per: 

o   Transmetre informació o coneixement d’una persona a l’altra de la 
manera més exacta possible (és a dir, on les representacions d’una de 
les parts siguin el més similars possibles a les de l’altra). 

o    Tenir consciència de les diferències entre les meves representacions i 
les de l’altra persona i acceptar aquestes diferències sense jutjar-les 
com a encertades o equivocades, ser lliure d’estar amb les emocions 
que em desperten i tenir la ment oberta per poder crear – o no - 
alguna cosa nova entre ambdós. 

 La gestió adequada de les emocions: quan les emocions no s’expressen 
adequadament, d’alguna manera o altra acaben sortint. Per tant, l’educació 
de les emocions passa per poder reconèixer-les, anomenar-les i expressar-les 
en propietat. Reconèixer el que es sent, concentrant l’atenció en l’emoció 
que estigui més present, fent-se càrrec que és pròpia i no causada per altres, 
ajuda a alliberar-nos-en per via de l’acceptació i la paciència. Aquest 
alliberament es produeix naturalment (és el que el cos desitja fer) i l’atenció 
és el poder curatiu que l’activa. 

 
Un cop identificades aquestes necessitats, que òbviament no són exclusives de 
l’entorn escolar, vàrem tenir clar que l’escola és un mecanisme de socialització (no 
l’únic, però sí molt important) i que, per tant, calia contextualitzar i dimensionar el 
programa. 
 
No podíem parlar, doncs, de violència o mala convivència a les aules, sinó més aviat 
del fet que vivim en una societat violenta i altament competitiva i, això, té 
lògicament el seu reflex a les aules. 
 
En aquest punt vàrem tenir clar que calia aprofitar el marc de la gestió dialogada de 
conflictes per millorar la nostra tasca integral com a educadors/es i que caldria, 
doncs, començar per nosaltres mateixos. 
 
Vàrem optar per anar a poc a poc i fent bona lletra perquè els canvis necessaris i 
importants no es fan de la nit al dia i perquè aquest tipus de transformació, que té 
tant a veure amb la personalitat de cada un dels professionals de l’ensenyament, 
posa en joc també l’actual rol de poder i d’autoritat. 
 
La nostra línia de sortida fou, doncs, entendre que de res no ens serviria dissenyar 
les millors activitats si l’actitud dels mestres no era coherent amb allò que defensa 
el programa. I és que quan diem que, tot sovint, els nens reaccionen davant els 
conflictes amb passivitat (evasió) o amb violència, perquè no tenen ni coneixen 
altres recursos, oblidem que tampoc els adults no disposem de gaire més eines per 
afrontar-los. Després de tot, tampoc nosaltres som fruit d’un sistema educatiu que 
ens hagi facilitat la gestió positiva de les nostres emocions. 
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Vàrem fer nostre un terme que prové del camp de la conflictologia i que ens aporta 
J. Burton (1990)4: la provenció. La provenció és el procés d’intervenció abans de la 
crisi que ens porta a: 

 Una explicació adequada del conflicte. 
 Un coneixement dels canvis estructurals necessaris per a eliminar-ne les 

causes. 
 Una promoció de condicions que creïn un clima adequat i afavoreixin unes 

relacions cooperatives que disminueixin el risc de nous esclats, aprenent a 
tractar i solucionar les contradiccions abans que arribin a convertir-se en 
antagonismes. 

 
Això explica perquè vàrem dedicar el primer curs del programa al treball amb els 
mestres i iniciàvem el segon treballant de manera més sistemàtica amb l’alumnat. 
Tot plegat, mirant d’abordar les causes que faciliten la convivència pacífica i que, en 
el nostre cas, vàrem dividir en cinc eixos de treball: 

1. Treball cooperatiu: aprendre a cooperar serà un tema important a treballar 
si tenim en compte que el missatge que rebem és de la competitivitat (que 
no el de ser competent). Això implica donar alternatives a tots els nivells: 
metodologia d’aprenentatge, jocs i esports, formes d’incentivar, etc. 

2. Comunicació: una bona comunicació és fonamental en el procés d’aprendre 
a resoldre conflictes de forma no violenta. Calia treballar els diferents canals 
de comunicació i la seva importància: la comunicació verbal (el llenguatge, el 
què i el com diem les coses) i també la no verbal. Calia també aprendre a 
escoltar amb tots els sentits (escolta activa, parafraseig, preguntes obertes, 
etc.). Treballar els aspectes de la comunicació implica moltes més coses: 
aprendre a prendre i a usar la paraula, a expressar-se, a respectar quan la té 
una altra persona, a posar en pràctica tècniques que permetin un 
repartiment just de la paraula, etc. 

3. Respecte a la diferència: enfrontar un conflicte passa per a descobrir totes 
les percepcions. Havíem de treballar tècniques que ens permetin descobrir i 
interioritzar que la diferència és un valor i una font d’enriquiment mutu, que 
ens ensenyin a descobrir els valors de l’altra part, que la veiem com algú amb 
qui puc col·laborar, amb qui puc aprendre i ensenyar, i no com un enemic a 
eliminar perquè pensa o és diferent a mi i pot ser un obstacle per als meus 
objectius. 

4. Expressió positiva de les emocions: desenvolupar l’afectivitat no es 
considera particularment intel·ligent pel sistema i això fa que no figuri en el 
currículum. Exercitem (i per tant fem evolucionar els aspectes cognitius del 
pensament) i deixem en estat de subdesenvolupament a les emocions. 
Verbalitzar i animar a verbalitzar els sentiments ajudarà a gestionar els 
conflictes de manera més positiva. Caldrà doncs treballar l’autoestima, la 
identitat, el sentiment de pertinença a un grup, etc. En aquest sentit calia 
augmentar el vocabulari de les emocions, posar en pràctica tècniques i jocs 
que ens permetin conèixer-nos i integrar-nos en un ambient de confiança i 
responsabilitat. 

                                                 
4
 Burton, J. (1990). Conflict: Resolution and Provention. New York: St. Martin’s Press, Inc. 
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5. Gestió de conflictes: aprendre a analitzar, a negociar i a buscar solucions 
creatives mútuament satisfactòries que permetin a l’alumnat aprendre a 
resoldre per ells mateixos els seus conflictes. 

 
Els objectius que ens vàrem plantejar foren: 

Objectiu general: 
Crear un clima que redueixi la violència i ajudi als alumnes a respondre de manera 
creativa, constructiva i noviolenta al conflicte. 
 
Objectius específics: 

 Augmentar la comprensió del conflicte i de la seva resolució. 
 Augmentar el repertori d’habilitats comunicatives i recursos en gestió de 

Conflictes (GC). 
 Examinar el comportament i les actituds de mestres i alumnat per a esbrinar 

com contribueixen als conflictes a la classe i a la seva resolució. 
 Fomentar el treball cooperatiu a l’escola. 
 Treballar perquè l’alumnat gestioni adequadament les emocions. 
 Apreciar la diferència com a font d’enriquiment personal i social. 

 
No és la voluntat d’aquest treball explicar en tota la seva dimensió el  programa i, 
per això, no n’oferim més detalls. El que buscàvem era explicar com a partir d’un 
programa, en principi més ampli, iniciat el 2005 hem fet una transició força 
progressiva cap el que anomenem programa d’educació emocional. 
 

b. Del Programa de Gestió Dialogada de Conflictes al 
Programa d’Educació Emocional 

 
Tal i com dèiem, el curs 2005-06 posàvem en marxa el programa i ho fèiem amb una 
formació adreçada al claustre de mestres i amb un diagnòstic de les necessitats del 
centre: conèixer els tipus de conflictes que es plantegen, els estils comunicatius dels 
mestres, els càstigs més freqüents, el tractament oficial que es fa als conflictes i 
l'oficiós, les diferències per cicles, etc. 
 
Des del 2005 hem comptat amb una persona especialista en gestió dialogada de 
conflictes que ha estat encarregada de: 

 Elaborar un llibre del programa de gestió de conflictes amb més de 200 
activitats i dinàmiques per a poder treballar les habilitats relacionades amb 
els cinc eixos de treball del programa, classificades per edats i per matèries. 

 Realitzar mediacions (en un primer moment) i, a partir del curs 2007-08, 
formar a l’alumnat de 1r d’ESO en mediació i gestió dialogada de conflictes 
per a crear un equip de mediadors/es. 

 Elaborar un protocol de Gestió dialogada de conflictes que s’aplica a tot el 
personal de l’escola: monitors/es de menjador, personal de neteja, personal 
docent, d’administració, etc. 

 Assessorar els cicles en aspectes relacionats amb la gestió dialogada de 
conflictes i l’educació emocional. 
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 Coordinar l’elaboració participativa del Pla de convivència del centre. 
 
El curs 2006-07 es va ampliar aquesta tasca i vàrem: 
1. Incorporar el Programa de gestió de conflictes a la Programació General de 

Centre, al Projecte educatiu, al RRI i a altres documents del centre. 
2. Establir a Primària el sistema d’elaboració de normes efectives. 
3. Dissenyar codis d’observació (indicadors) a Educació Infantil i Primària que 

incorporessin l’avaluació dels aspectes que contempla el programa. 
 
Des del curs 2007-08: 

 S’informa del programa a totes les reunions de pares (des de P5 fins a 4t 
d’ESO) de l’existència i funcionament del programa, demanant la complicitat 
de les famílies. 

 Organitzem cada 2 anys un curs de formació en gestió de conflictes gratuït, 
adreçat a tot el personal de l’escola i també a les famílies. 

 Es crea el Departament Ubuntu5 que, dividit en 3 subcomissions, recull els 
eixos transversals de l’escola: Gestió dialogada de conflictes i educació 
emocional, solidaritat i medi ambient. 

 Dediquem una matèria optativa a 1r d’ESO a la formació de mediadors/es. 
 Disposem d’un equip de mediadors/es que lidera el Servei de mediació de 

l’escola format per alumnes a partir de 2n d’ESO i per mestres i famílies 
prèviament formades. 

 Fem formació continua, per un costat, amb l’alumnat mediador i per l’altra 
amb les famílies i els mestres mediadors/es. 

 
No obstant, el desenvolupament d’aquest programa ens ha deixat un cert gust 
agredolç. Són molts els moments on hem cregut que estàvem en el bon camí. Han 
estat molts els moments on s’ha produït la “màgia” però també hi ha hagut 
indicadors que ens han fet replantejar-nos el programa. Així: 

o    Constatem l’interès de l’alumnat i les famílies per formar-se i per fer de 
mediadors/es però el nombre de sol·licituds de mediació és baix. 

o     Hem vist l’interès i els resultats que dóna l’aplicació del sistema d’elaboració 
de normes efectives a Primària però aquest no té continuïtat a Secundària. 

                                                 

5
 http://ca.wikipedia.org/wiki/Ubuntu#Etimologia: El nom Ubuntu prové d'una paraula de les llengües 

zulu i xhosa i representa una ideologia ètica sud-africana centrada en la lleialtat de les persones i les 
relacions entre elles. L'Ubuntu és vist com un concepte africà tradicional, és considerat com un dels 
principis fundacionals de la nova república de Sud-àfrica i està lligat a la idea d'un Renaixement 
africà. Una traducció aproximada del principi de l'Ubuntu és «humanitat envers els altres». Una altra 
traducció podria ser: «la creença en un enllaç de compartició universal que connecta tota la 
humanitat». “Una persona amb ubuntu és oberta i està disponible per a la resta, confia en els altres, 
no se sent amenaçada si els altres estan bé i són capaços de fer coses, té una confiança en si mateixa 
que prové de saber que pertany a un tot més gran, i se sent discriminada quan la resta és humiliada o 
discriminada, torturada o oprimida.” Arquebisbe Desmond Tutu 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Ubuntu#Etimologia
http://ca.wikipedia.org/wiki/Zulu
http://ca.wikipedia.org/wiki/Xhosa
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o    Constatem alguns canvis (lents i no generalitzats) en alguns docents per 
incorporar el programa al dia a dia però seguim sentint massa vegades la 
frase “no tenim temps per treballar aquestes coses”. 

o    Des de 2006 recollim i valorem les activitats que es treballen a cada curs 
relacionades amb l’existència del programa i els seus 5 eixos de treball però 
no observem un augment destacat ni de les activitats ni de les actituds que 
han d’acompanyar i facilitar aquestes activitats. 

 
Aquests factors i el fet que, de manera natural, des del primer moment a l’escola 
haguem parlat del programa de gestió dialogada de conflictes i educació emocional 
ens ha portat a reorientar el projecte. 
 
 

c. Fonamentació teòrica: cultura de pau o educació 
emocional? 

 
Conceptualment tant la cultura de pau com l’educació emocional ens donen un sòlid 
“paraigües” per fonamentar teòricament la nostra intervenció. I ens és difícil 
esbrinar què inclou a què. 
 
Si entenem la cultura de pau com “aquella situació social de justícia generalitzada, 
en la qual totes les persones tindrien les necessitats bàsiques cobertes i els drets 
humans garantits; en la que les relacions entre les persones i entre aquestes i el seu 
medi es desenvoluparien amb respecte i harmonia; en la que les decisions que ens 
afecten col·lectivament es prendrien de forma democràtica; i en la que es vetllaria 
constantment per mantenir aquestes condicions de seguretat humana i global6”, 
ens sembla prou evident que les persones que haurien d’habitar aquest món 
haurien de disposar d’habilitats pròpies de la intel·ligència emocional. 
 
Si recollim la definició de la intel·ligència emocional de Goleman (1996)7, sobre la 
base dels estudis dels psicòlegs R. Sternberg, P. Salovey, A. Bandura, M. Seligman i 
molts altres, l’entendrem com l’habilitat de gestionar els sentiments i emocions i 
utilitzar aquests coneixements per dirigir els propis pensaments i accions i per tant 
poder prendre decisions intel·ligents (citat per Bisquerra, 2002)8. 
 
El mateix Goleman proposa incorporar al currículum escolar programes 
"d’alfabetització emocional", que ensenyin als alumnes a conèixer els seus 
sentiments i impulsos, a controlar-los adequadament i a aprendre a resoldre els 
conflictes d’una forma positiva millorant d’aquesta manera la relació amb els altres. 
I ho fa justament advertint que les institucions escolars proporcionen estratègies 
per possibilitar que els alumnes se’n surtin en el futur, però referint-se a l’allau de 

                                                 
6
 Veure “L’enfocament sociocrític de l’educació per a la pau”, Escola de cultura de pau, 

http://escolapau.uab.cat/img/educacion/anexo19.pdf  
7 Goleman, D. (1996). Inteligencia Emocional. Barcelona: Kairós. 
8
 Veure “Com eduquem les emocions? La intel·ligència emocional en la infància i l’adolescència”, 

Introducció Rafael Bisquerra: Pàg.12. Quaderns Faros 6.  
http://faros.hsjdbcn.org/sites/default/files/faros_6_cat.pdf.  

http://escolapau.uab.cat/img/educacion/anexo19.pdf
http://faros.hsjdbcn.org/sites/default/files/faros_6_cat.pdf
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violència i agressivitat que assola l’ensenyament nord-americà, afegeix irònicament 
que potser no els preparem per arribar vius a aquest futur. Per tant, la gestió 
dialogada de conflictes està a la base, en la justificació i en la pròpia detecció de 
necessitats que precedeix la majoria de programes d’educació emocional. 
 
Això fa que més que triar un únic “paraigües” teòric, admetem que el nostre 
programa d’educació emocional recull les filosofies de l’informe Delors (1997), de la 
LOE (2006), de la Llei d’Educació de Catalunya 12/2009 i beu de la teoria de les 
intel·ligències múltiples de Gardner (1995), de les habilitats cognitives d’Spivack i 
Shure, de les diferents teories al voltant de l’educació emocional, de les propostes 
sobre l’educació per a la cultura de la pau de Lederach, i molt especialment, recull la 
conceptualització que ofereix des de 1997 el treball educatiu iniciat pel GROP9. 
 
En tot cas, allò que explica el canvi de nom del programa no és la seva 
conceptualització sinó haver adoptat un nom que resulta més familiar, més conegut 
i probablement, més acceptat per la comunitat educativa. 
 
A més, representa una manera de “tornar a començar” sense abandonar el camí 
recorregut pel programa anterior. La direcció pedagògica de l’escola en aquell 
moment, autèntica promotora d’aquest canvi, recull l’argument principal esgrimit 
per les tutories per justificar la baixa implementació (no hi ha prou temps) i dissenya 
un pla d’intervenció que, com veurem, busca donar un impuls important a un 
programa que corria el risc de diluir-se. 
 
No es pot dir doncs que comencem de zero i, per això, dèiem a l’inici que el disseny 
del nostre programa s’inspira en les propostes del model CIPP de Stufflebeam10. 
 

i. Estructura, format i resultats esperats 
 
Pel que fa a l’anàlisi del context, volem destacar els següents aspectes: 
-    L’estructura i organització del centre: la nostra condició de cooperativa de 

mestres fa que tinguem una estructura fortament horitzontal: pràcticament 
tots/es els socis/es de la cooperativa (que són alhora quasi la totalitat del 
claustre), a banda de la seva responsabilitat com a mestres, tenen un càrrec 
relacionat amb l’organització pedagògica i institucional i són freqüents els 
organismes de coordinació. 
Per destacar-ne alguns: disposem d’un equip pedagògic (format per director, 
sotsdirectora i els caps d’estudis i coordinadors pedagògics de Primària i 
Secundària), de 6 coordinadors/es de cicle, de 12 departaments i diverses 
comissions de treball. A més, es realitzen periòdicament reunions conjuntes de 
coordinadors i de caps de departament. 

- El format del programa: aquí es troba la innovació més gran del programa i 
també els dubtes més grans. Sabem que el procés educatiu entès també com 
aquell del que som subjectes els docents, requereix temps. I sovint no és fàcil 
saber si cal ser prudent (donant a les persones el temps per incorporar els 

                                                 
9
 http://www.ub.edu/grop 

10 Veure explicació del model CIPP d’Stufflebeam a l’Annex II 

http://www.ub.edu/grop
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canvis) o, com digué Jordi Carbonell11 el 1976 “que la prudència no ens faci 
traïdors”. És a dir, a vegades hem de frenar l’impuls d’aquells que “tiren” més 
per a que s’incorpori més gent però, a vegades, cal prémer l’accelerador i 
esperar que pugin al carro els que encara s’ho estan pensant. I si des del 2005 
fins llavors estàvem sent prudents, l’equip pedagògic va decidir prémer 
l’accelerador. 
 
Per això des del curs 2012-13, l’educació emocional, sense renunciar a la seva 
imprescindible transversalitat, té la consideració de matèria pròpia i té una 
dotació horària determinada (i diferenciada de l’hora de tutoria, que en el nostre 
centre té el nom d’assemblea). 
 
Així a Educació Infantil, Primària i 1r d’ESO l’educació emocional disposa d’una 
hora setmanal i té la consideració curricular d’alternativa a la religió. Des de 2n a 
4t d’ESO (per disponibilitat horària) l’educació emocional és quinzenal  (conviu a 
2n d’ESO amb tècniques d’estudi, a 3r d’ESO amb orientació professional i a 4t 
d’ESO amb informàtica). En tots els casos, és la tutoria l’encarregada de portar-
la endavant. 
 
El fet d’haver donat aquest impuls tan important des de l’equip pedagògic (al 
menys quantitativament) serà un dels aspectes on vam centrar més l’avaluació. 
Volíem saber si l’estratègia d’haver “precipitat” els canvis havia funcionat. 
 

-     La coordinadora del programa que és alhora la cap del departament Ubuntu fa el 
seguiment i l’assessorament de les programacions i és la principal encarregada 
d’avaluar el programa. Entre les seves tasques es troba: 

o   Adaptar el programa a les circumstàncies (increment significatiu de les 
hores destinades a aquest fi) 

o    Elaborar la plantilla en la que es recolliran les activitats relacionades amb 
l’educació emocional (les que desenvolupin els tutors/es a l’hora de 
“classe” i les que facin altres mestres a les seves matèries i que hauran 
d’enviar a fi de curs a les tutories per tal que ho recullin)12. 

o    Portar el registre de les activitats que ha realitzat cada curs i fer el traspàs 
a la tutoria que s’encarregarà d’aquest grup el curs vinent (això ho estem 
fent des del curs 2006). 

o  Mantenir informat l’equip pedagògic del disseny i l’avaluació del 
programa. 

o    Organitzar els 3 claustres monogràfics (un per trimestre) que es celebren 
al voltant de la gestió de conflictes i l’educació emocional. 

o    Impulsar les tècniques de relaxació i concentració a l’aula a tots els nivells 
educatius. A aquest efecte, estem enregistrant en àudio diferents 
tècniques (relacionades amb el ioga, el braingym, la respiració conscient, 
la respiració muscular progressiva, etc.) per tal de facilitar que els 
docents l’incorporin en el seu dia a dia. 

                                                 
11

 Al miting de l’Onze de setembre de 1976 
12

 Veure Annex 2. 
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o   Dotar de material i de bibliografia relacionada amb l’educació emocional a 
les diferents tutories. 

o   Ajudar a les tutories (sobretot a l’ESO, on hi ha més dificultats) a 
programar la matèria. 

o  Dissenyar, a demanda de les tutories, alguna activitat d’educació 
emocional. 

o    Assistir a una reunió trimestral per cicle per tal de fer el seguiment del 
programa i acabar l’elaboració participativa del Pla de convivència. 

o  Assistir com a observadora a, com a mínim, una sessió d’educació 
emocional per cada nivell educatiu. 

 

- L’actitud: tal i com apuntàvem, calia veure com responien les tutories a la 
demanda de l’equip pedagògic de treballar sistemàticament les habilitats 
emocionals. Això havia de permetre avaluar si la manca de temps era una 
justificació per no haver de moure’ns de la nostra “zona de confort” o si una 
gran part del claustre creu efectivament allò que ja fa anys que figura en el 
nostre projecte educatiu. 

 
Fins i tot si la resposta fos afirmativa i la majoria de docents sentissin la 
necessitat (com ja han fet alguns/es) de formar-se en habilitats emocionals, 
hauríem de saber si amb això ja n’hi hauria prou. Com millor que ningú sabem els 
docents, formació i capacitació no és el mateix i un dels riscos que corria aquesta 
fase del programa era que els encarregats/des de liderar-la ho puguin fer 
oblidant inèrcies docents poc intel·ligents emocionalment parlant. 
 

Amb les avantatges i els inconvenients que això comporta, el primer any vam 
començar a caminar de manera una mica experimental i durant aquest període els 
resultats esperats a nivell de centre tenien més a veure amb el disseny del programa 
que amb la seva eficàcia. Per això buscàvem: 
-     Que el claustre conegués els objectius del programa referits a l’alumnat 

(exposats al punt 4.3). 
-     Que els docents entenguessin que estan permanentment sent un model de 

persona emocionalment intel·ligent o no (tant si en són conscients com si no). 
-    Que les tutories programessin la matèria d’educació emocional, adaptant la 

metodologia i les activitats al seu grup classe per a contribuir (i no contradir) els 
objectius del programa. 

-    Que els docents mantinguessin (i intensifiquessin) les activitats especialment 
adreçades a desenvolupar la intel·ligència emocional de l’alumnat més enllà de la 
dotació horària específica de la matèria (en el seu dia a dia, a altres classes, en 
l’acció tutorial, etc). 

-     Que el major nombre possible de docents sentís la necessitat d’alfabetitzar-se 
emocionalment. Tenim com a punt fort que la majoria del claustre està format 
en gestió dialogada de conflictes però això no ha suposat en tots els casos una 
autèntica capacitació, per bé que constatem que el clima de l’escola entén molt 
millor ara que el 2005 que l’avaluació per competències exigeix dedicar temps a 
aquests aspectes.   
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-     Que les tutories comencessin a aplicar tècniques de relaxació i concentració de 
manera més sistemàtica a l’aula. 

-     Que els docents validessin la graella que ha de recollir i valorar les activitats del 
programa. 

 
ii. Cronograma de les accions (curs 2012- 2013) 
 

 Primer 
trimestre 

Segon 
trimestre 

Tercer 
trimestre 

Celebració de claustre monogràfic sobre 
tècniques de relaxació i concentració 

X   

Enregistrar visualitzacions i tècniques de 
respiració i concentració en àudio 

X X X 

Posar a disposició de tots els/les docents 
llibres, experiències i materials adreçats al 
treball d’educació emocional (per cicles) 

X   

Elaboració de la graella de recull 
d’activitats 

X   

Validació de la graella de recull d’activitats  X  

Programació, per part de les tutories, de 
la matèria educació emocional 

X X X 

Celebració de claustre monogràfic sobre 
les dimensions del programa d’educació 
emocional 

 X  

Celebració de claustre monogràfic 
formatiu sobre educació emocional 

  X 

Elaboració d’instruments d’avaluació X X  

Recull del que s’està fent a nivell de 
tècniques de relaxació/concentració 

X   

Propostes per incorporar noves tècniques 
de relaxació/concentració a la 
quotidianitat del centre 

  X 
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Fer observacions de la matèria d’educació 
emocional a tots els nivells educatius 

 X X 

Fer el registre de les activitats que ha 
realitzat cada curs i fer el traspàs a la 
tutoria que s’encarregarà de cada grup el 
curs vinent 

  X 

Assistir a una reunió trimestral per cicle 
per tal de fer el seguiment del programa i 
acabar l’elaboració participativa del Pla de 
convivència. 

X X X 

Aplicar les entrevistes a alumnat, docents 
i equip directiu 

  X 

Passar l’enquesta (annex 2) a tot el 
claustre de mestres 

 X  

Elaborar l’informe d’avaluació del 
programa per tal d’incorporar 
modificacions el curs 2013-14 

  X 

 
 
iii. Objectius generals (per a l’alumnat) del Programa d’educació 
emocional de l’Escola Guinardó. 

 
Pel que fa als objectius del programa adreçat a l’alumnat, ens plantegem que un 
alumne de l’escola, quan acabi la seva escolarització obligatòria hagi estat entrenat 
per assolir tots els objectius. Entenem que  a tots els nivells educatius es poden 
treballar tots els objectius generals, per bé que caldrà adaptar a les circumstàncies 
maduratives del grup, la metodologia i les activitats. 
 
La finalitat, pel que fa a l’alumnat és intervenir en la millora de l’educació emocional 
dels alumnes entre 3 i 16 anys, amb la intenció de capacitar-los per afrontar amb 
més garanties els reptes que es plantegen en la vida quotidiana i augmentar el seu 
benestar personal i social. 
 
Així els objectius generals del Programa d’educació emocional de l’Escola Guinardó 
són: 

- Conèixer i comprendre les pròpies emocions i les dels altres (consciència 
emocional). 

- Aprendre a regular les pròpies emocions (regulació emocional). 

- Potenciar l’autoestima i la motivació (autonomia emocional). 
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- Desenvolupar una major competència emocional en les relacions socials 
(habilitats socioemocionals). 

 
Els objectius específics del programa d’educació emocional que pretenem assolir es 
recullen a continuació, així com alguns dels seus indicadors d’avaluació. A mesura 
que anem dissenyant les activitats, anem incorporant els indicadors que ens han de 
permetre avaluar la seva eficàcia. 
 
A més, a 1r d’ESO on la matèria cal que sigui avaluable numèricament, els indicadors 
estan dissenyats en forma de rúbrica. 
 
A. OBJECTIU GENERAL: Conèixer i comprendre les pròpies emocions i les dels 
altres. 
Descripció: És la capacitat per prendre consciència de les pròpies emocions i de les 
emocions dels altres, incloent l’habilitat de captar el clima emocional d’un 
determinat context. 
Objectius específics: 
A.1. Adquirir un major coneixement de les pròpies emocions. 
Descripció: És la capacitat per percebre amb precisió els propis sentiments i 
emocions, identificar-los i etiquetar-los. Això inclou la possibilitat d’estar 
experimentant emocions múltiples. Habilitat per utilitzar el vocabulari emocional i 
els termes expressius  habitualment disponibles a la nostra cultura per etiquetar les 
pròpies emocions. 
Indicadors: 

- És capaç de reconèixer com les emocions afecten les seves accions. 

- És capaç de verbalitzar les seves emocions. 

- Té un bon vocabulari emocional. 
A.2. Identificar les emocions dels altres. 
Descripció: És la capacitat per percebre amb precisió les emocions i perspectives 
dels altres. Saber servir-se de les claus situacionals i expressives (comunicació verbal 
i no verbal) que tenen un cert grau de consens cultural per al significat emocional. 
Capacitat per implicar-se empàticament en les experiències emocionals dels altres. 
Indicadors: 

- Capta els senyals emocionals i sintonitza amb el missatge d’aquests senyals. 

- És sensible i comprèn els punts de vista dels altres. 

- Ajuda els altres basant-se en la comprensió de les seves necessitats i els seus 
sentiments. 

- Escolta bé, busca la comprensió mútua. 

- Fomenta la comunicació sincera i està obert/a a les bones i a les males 
notícies. 

- És capaç de mostrar-se empàtic davant de punts de vista diferents al seu. 
 
B. OBJECTIU GENERAL: APRENDRE A REGULAR LES PRÒPIES EMOCIONS. 
Descripció: És la capacitat per gestionar les emocions de forma apropiada. Suposa 
prendre consciència de la relació establerta entre emoció, cognició i comportament; 
emprar estratègies d’afrontament correctes; capacitat per autogenerar-se 
emocions positives, etc. 
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Objectius específics: 
B.1. Desenvolupar l’habilitat de regular les pròpies emocions. 
Descripció: És la capacitat per expressar les emocions de forma apropiada. Habilitat 
per comprendre que l’estat emocional intern no necessàriament es correspon amb 
l’expressió externa, tant en un mateix com en els altres. Autocontrol de la 
impulsivitat (ira, violència, comportaments de risc) 
Indicadors: 

- És capaç d’assumir decisions que no tinguin en consideració només les seves 
preferències emocionals. 

- Governa adequadament els seus sentiments impulsius i les seves emocions 
conflictives. 

- Experimenta amb èxit estratègies que li permeten autocontrolar-se. 

- D’acord al test realitzat és una persona amb un gran autocontrol. 

- D’acord al test realitzat ha trobat un bon equilibri entre autocontrol i 
llibertat. 

- D’acord al test realitzat no mostra gaire autocontrol. 
B.2. Desenvolupar la tolerància a la frustració. 
Descripció: Tolerància a la frustració per prevenir estats emocionals negatius 
(estrès, ansietat, depressió), entre altres aspectes. 
Indicadors: 

- D’acord al test realitzat sol respondre a les situacions d’estrès amb 
conductes d’enfrontament directe. 

- D’acord al test realitzat sol respondre a les situacions d’estrès amb 
conductes de passivitat. 

- D’acord al test realitzat sol respondre a les situacions d’estrès amb 
conductes d’escapar/evitar. 

B.3. Aprendre tècniques de relaxació i concentració 
Descripció: És l’habilitat per afrontar emocions negatives mitjançant la utilització 
d’estratègies d’autoregulació que millorin la intensitat i la durada d’aquests estats 
emocionals. 
Indicadors: 

- Manté una actitud positiva quan es fan activitats de relaxació i concentració. 

- Li costa mantenir una actitud positiva quan es fan activitats de relaxació i 
concentració. 

B.4. Adoptar una actitud positiva davant la vida. 
Descripció: És la capacitat per experimentar de forma voluntària i conscient 
emocions positives (alegria, amor, humor, fluir) i gaudir de la vida. 
Indicadors: 

- És equilibrada i positiva fins i tot en els moments més crítics. 

- Pensa amb claredat i està concentrada malgrat les pressions. 

- Té sentit de l’humor. 
 
C. OBJECTIU GENERAL: POTENCIAR L’AUTOESTIMA I LA MOTIVACIÓ. 
Descripció: Tenir una imatge positiva d’un mateix; estar-ne satisfet i mantenir bones 
relacions amb un mateix. 
Objectius específics: 
C.1. Prendre consciència de la pròpia autoestima i millora d’aquesta 
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Descripció: Sentir-se optimista i potent (empowered) a l’afrontar els reptes diaris; 
tenir la intenció de ser just. 
Indicadors: 

- Sap reconèixer els seus punts forts i dèbils. 

- És capaç de descriure’s a si mateix/a destacant tant els seus aspectes positius 
com els negatius. 

- Manifesta confiança en si mateix/a. 

- Es capaç d’admetre errors 

- Li agrada tenir cura del teu cos. 

- És una persona positiva. 

- Manté les seves opinions i els seus gustos. 

- No li fa vergonya dir coses positives. 
C.2. Potenciar la capacitat d’esforç i l’habilitat d’automotivar-se. 
Descripció: És la capacitat d’automotivar-se i implicar-se emocionalment en 
activitats diverses de la vida (personal, social, etc). Capacitat per fixar objectius 
positius i realistes. 
Indicadors: 

- Sap reflexionar i és capaç d’aprendre de la seva experiència i dels nous punts 
de vista. 

- Opera més des de l’expectativa d’èxit que des de la por al fracàs. 

- Persegueix els seus objectius més enllà del que se li demana. 

- Insisteix per aconseguir els seus objectius malgrat els obstacles i els 
contratemps. 

- Es responsabilitza dels seus objectius. 
 
 
D. OBJECTIU GENERAL: DESENVOLUPAR UNA MAJOR COMPETÈNCIA EMOCIONAL 
EN LES RELACIONS SOCIALS. 
Descripció: És la capacitat per mantenir bones relacions amb altres persones. 
Aquesta competència suposa dominar les habilitats socials, tenir capacitat de 
comunicar-se de forma efectiva, respecte, actituds prosocials, assertivitat, etc. 
Objectius específics: 
D.1. Potenciar actituds de respecte i tolerància. 
Descripció: És la intenció d’acceptar i apreciar les diferències individuals i grupals, i 
valorar els drets de totes les persones. Acceptar la diversitat ideològica. 
Comprendre que no hi ha una única manera de veure les coses i que no sempre hem 
de tenir la raó. 
D.2 Desenvolupar les habilitats comunicatives: comunicació no verbal, capacitat 
d’escolta i assertivitat 
Descripció: És la capacitat per atendre els altres, tant en la comunicació verbal com 
no verbal, per rebre els missatges amb precisió. Capacitat per iniciar i mantenir 
converses, expressar els propis pensaments i sentiments amb claredat, tant en 
comunicació verbal com no verbal, i demostrar als altres que han estat ben 
compresos. 
Mantenir un comportament equilibrat, entre l’agressivitat i la passivitat; això implica 
la capacitat de dir “no” clarament i mantenir-ho, per evitar situacions en què un pot 
veure’s pressionat, i demorar actuar en situacions de pressió fins a sentir-se 
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adequadament preparat. Capacitat per defensar i expressar els propis drets, 
opinions i sentiments. 
Indicadors: 

- És capaç de reconèixer les emocions dels altres a través de l’observació de la 
seva comunicació no verbal. 

- Sap parafrasejar amb encert quan escolta activament a algú. 

- Sap construir missatges assertius 

- Manega les situacions tenses amb tacte i diplomàcia 

- Mira atentament a la persona amb qui parla. 

- Tracta d’escoltar sense interrompre. 

- Mira d’entendre perquè per a l’altra persona és tan important el que li està 
explicant. 

- Pregunta quines són les seves necessitats, preocupacions, angoixes, 
dificultats. No ignora ni nega els sentiments de l’altra persona. 

- No fa veure que t’ha entès si no és així. 
D.3 Adquirir habilitats socials 
Descripció: Dominar les habilitats socials bàsiques: escoltar, saludar, fer una crítica, 
acomiadar-se, donar les gràcies, demanar un favor, demanar disculpes, etc. Tenir la 
intenció d’implicar-se en comportaments segurs, saludables i ètics. Assumir la 
responsabilitat en la presa de decisions. Capacitat per avaluar críticament els 
missatges socials, culturals i dels mass media, relatius a normes socials i 
comportaments personals. 
Indicadors: 

- Compleix els seus compromisos i les seves promeses. 

- És prudent. 

- És capaç de fer una crítica constructiva. 

- Pot expressar punts de vista impopulars i defensar el que considera correcta 
sense l’ajuda de ningú. 

D.4 Potenciar el sentiment de pertinença al grup i el valor de la cooperació 
Descripció: És la capacitat per esperar torn; compartir i mantenir actituds 
d’amabilitat i respecte als altres. 
Indicadors: 

- Promou un clima de confiança i cooperació. 

- Busca i fomenta les oportunitats de col·laboració. 

- És capaç de respectar el torn de paraules. 

- Actua d’una manera ètica. 

- La seva honradesa i sinceritat proporciona confiança als altres. 

- És organitzat/ada. 
D.5 Augmentar la comprensió del conflicte i el repertori d’habilitats i recursos en 
Gestió Dialogada de Conflictes (GDC). 
Descripció: És la capacitat per identificar situacions que requereixen una solució o 
decisió i avaluar riscos, barreres i recursos. Capacitat per adoptar comportaments 
apropiats i responsables de solució de conflictes. Capacitat per resoldre conflictes 
en pau, considerant la perspectiva i els sentiments dels altres. Capacitat per 
identificar la necessitat de recolzament i assistència i saber accedir als recursos 
disponibles apropiats. 
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Indicadors: 

- Reconeix els possibles conflictes, dóna a conèixer els desacords i fomenta la 
desescalada de la tensió 

- Fomenta el debat i la discussió oberta 

- Busca la manera d’arribar a solucions que satisfacin plenament a tots els 
implicats. 

- És capaç de proposar solucions creatives en resposta a conflictes concrets. 

- És capaç de detectar les necessitats que hi ha darrera d’un conflicte donat 
(seguretat, autoestima, identitat, control, etc.) 

 

d. L’avaluació del programa 
 

Tal i com s’ha dit i creiem que no pot ser de cap altra manera, el programa té un 
caràcter transversal i té vocació de permanència. És a dir, ha vingut per “quedar-se”. 
Si des del curs 2005 vàrem iniciar aquesta tasca, el nostre propòsit és consolidar-la, 
generalitzar-la i avaluar la seva eficàcia. 
 
No obstant, som conscients que durant el curs 2012- 2013 ens calia fer molta feina 
pròpia més del disseny que de l’avaluació del programa. Per això, durant aquest curs 
ens vam centrar molt especialment a avaluar l’input (recursos humans, estratègies 
d’intervenció, possibles obstacles, coherència interna) i a avaluar el procés (en 
especial, la recollida de dades, l’adaptació i planificació de les activitats, l’aplicació 
que ens ha de permetre fer els canvis que siguin necessaris). 
 
Per tant, a més d’avaluar el compliment efectiu de les activitats proposades, vàrem 
emprar els següents instruments d’avaluació: 
 
1. La consulta col·laborativa: que té com a objectius: 

a)  Augmentar la competència del professorat en les seves relacions amb 
l’alumnat i amb les famílies. 

b)  Desenvolupar habilitats en el professorat per a què sigui capaç de resoldre 
per ell mateix problemes similars en el futur. 

 
Aquesta es fa a través de les reunions entre la coordinadora del programa i les 
tutories, durant les reunions trimestrals que aquesta desenvolupa amb cada cicle i 
també a través d’una enquesta anònima. A més, s’aprofiten els claustres trimestrals 
monogràfics per capacitar els docents. 
 
En particular ens interessava captar com viuen l’experiència, què senten, com 
avaluen la seva formació en aquesta matèria, quines reaccions tenen. 
 
2. Entrevistes13: l’entrevista permet recollir informació sobre aspectes subjectius 
(actituds, creences, sentiments, opinions, valors, idees) i es realitzaran al 
professorat, a l’alumnat i a l’equip directiu, amb el propòsit de conèixer quina és la 
seva opinió sobre les activitats i el disseny del programa. Es tractarà d’una 

                                                 
13 Veure Annex III 
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entrevista semiestructurada, procurant que la conversa sigui col·loquial, espontània 
i informal. 
 
Si les entrevistes amb l’alumnat tindran com  a objectiu principal conèixer la seva 
opinió respecte a l’adequació de les activitats als objectius del programa, les 
entrevistes a docents buscaran també conèixer el seu nivell de satisfacció, els 
obstacles i les seves propostes de millora. Amb l’Equip Directiu es faran reunions 
trimestrals per tal de poder comentar facilitats i dificultats amb que es va trobant el 
programa d’EE. Les entrevistes amb els i les mestres es faran un cop acabada 
l’observació participant de la que ara parlarem i es comentarà a les reunions de 
Cicle. 
 
3. Observació participant14 
 
L’observació participant ens ajudarà a recollir informació sobre ambients, subjectes, 
processos, interaccions i comportaments. No es tracta només de mirar, sinó de 
buscar. La coordinadora del programa recollirà les dades en la seva assistència a les 
classes d’educació emocional, sent conscient que el seu marc de referència, entre 
d’altres factors, influirà sobre allò que es percebi, registri, analitzi i descrigui. Per 
compensar-ho, s’incorporaran les observacions del mestre/a- tutor/a. 
 
En concret es fixarà en el clima d’aula (nivell de satisfacció amb l’activitat plantejada 
de l’alumnat), en la coherència o no de la facilitació de l’activitat per part del tutor/a 
i en l’adequació de l’activitat a l’edat i característiques del grup. Aquesta observació 
es fa un cop l’any, donat que la coordinadora del programa no disposa de més 
dedicació horària. 
 
4. Fitxa d’avaluació de les sessions elaborada expressament i validada per tot el 
claustre, té com a objectiu avaluar cadascuna de les activitats del programa.  També 
ens servirà per anar recollint les activitats que ha fet cada grup a cada curs escolar. 
Per tant, ajudarà a evitar que deixem objectius específics sense treballar (veure 
annex 5).  
 
5. L’avaluació de 360º: serà utilitzat a partir del curs 2013-14 ja que prioritzem, per al 
2012- 2013, no avaluar l’eficàcia del programa sinó el seu disseny. En qualsevol cas, 
en principi, la reservarem pel darrer curs d’escolarització, 4t d’ESO. 
 
Consisteix a fer una avaluació de les competències d’una persona (participant) 
utilitzant diversos observadors (un mínim de 3 companys/es i 3 mestres) a través 
d’un qüestionari que serà anònim i que s’aplica al principi (pre-test) i al final (post-
test) del programa. En principi, aquests observadors els deixarem triar als 
participants (les persones avaluades). 
 

 

                                                 
14 Veure Guió a l’Annex III 
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El resultat de l’estudi: conclusions i Pla de treball 
 
1. La resposta de les famílies 
 
En el moment de començar l’estudi, vàrem prendre la decisió de fer els qüestionaris 
en línia perquè l’escola utilitza habitualment una intranet pròpia com a mitjà de 
comunicació i d’informació de les famílies. Donat que en els darrers cursos intentem 
evitar les circulars en paper i perseguim l’objectiu que agafin l’hàbit de consultar-la 
amb assiduïtat, vam pensar que era la manera més coherent de fer-ho. 
 
Només teníem un antecedent de consulta, feta el curs passat i referida a un tema de 
canvi d’horaris. En aquell cas, malgrat la importància que això tenia per 
l’organització de la logística familiar, la participació no va arribar a un 15% del total. A 
partir d’aquest únic referent, que no es podia considerar exitós, no vam voler 
restringir la participació i la vam fer oberta a tots els pares i les mares, des de P.3 
fins a 4rt d’ESO. Poc esperàvem que l’estudi tingués tan bona acollida. 
 
Així doncs, la resposta de les famílies ha estat la següent: 
 

 Qüestionari 1 Qüestionari 2 QDE-A GROP 

I3 (334) 18 12 4 

I4 (335) 19 15 7 

I5 (336) 26 17 11 

Total Infantil 63 44 22 

1 EPRI (337) 29 20 9 

2 EPRI (338) 10 9 5 

3 EPRI (346) 10 11 4 

4 EPRI (339) 24 18 10 

5 EPRI (340) 9 4 1 

6 EPRI (341) 15 5 8 

Total Primària 97 67 37 

1 ESO (342) 15 12 5 

2 ESO (343) 20 18 7 

3 ESO (344) 20 15 11 

4 ESO (345) 12 9 0 

Total ESO 67 54 23 

Total Escola 227 175 82 

% participació 46,3% 35,7% 16,7% 

 
Al marge de les conclusions que puguem treure després de cadascun dels 
qüestionaris,  nosaltres estem més que satisfetes perquè la primera lectura és que a 
les famílies de l’Escola Guinardó no els hi resulta gens indiferent el tema de 
l’Educació Emocional. Constatar això –tenint en compte que els antecedents de 
participació eren un 15% (en una consulta sobre tema d’horaris, que té repercusions 
logístiques en les famílies)- ja és, en sí, un gran èxit! 
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Per tant, tenir aquestes xifres de participació ja ens han permès tenir una carta de 
presentació favorable a qualsevol proposta que es faci en aquesta línia. 
 

2. Conclusions 
 

A. Resultats Q1: “Eduques emocionalment al teu fill/ a la teva filla?” 
 
Com explicava al principi del treball, aquest primer qüestionari està basat en un 
altre que té format de magazine. Això vol dir que es presenten una sèrie de 
situacions i els pares i les mares trien quina seria la resposta per cada cas. 
Cadascuna d’elles s’adequa a un model de comportament15. Els casos estan 
agrupats en dos blocs de preguntes: 

- Bloc 1: Respostes en el marc d’expressar, criticar o fingir. 

- Bloc 2: Respostes en el marc de raonar, empatitzar o evitar. 
Al final de cada bloc de situacions, les famílies assenyalen quina és la resposta 
que majoritàriament han donat. I a partir d’aquí, fem la lectura dels resultats. 
 
Abans d’iniciar-nos en l’anàlisi d’aquest primer qüestionari, hem de partir del fet 
que vam plantejar-lo més com un “escalfament” previ al qüestionari d’avaluació 
del programa d’EE de l’Escola que no pas com una eina per treure’n grans 
conclusions. Ara bé, vista l’elevada participació de les famílies, se’ns fa 
interessant fer un breu resum dels resultats que ens pot dibuixar una mica el 
perfil d’aquest 46,3% dels pares i mares de la nostra escola que han respost al 
qüestionari. 
 
Per poder-ne fer una lectura més clara, hem agrupat els resultats de les opcions 
triades per les famílies en dues taules: 
1. La primera taula recull el còmput de respostes “positives16” (en tant que 

segueixen un patró de comportament emmarcat en expressar, raonar i 
empatitzar). Això vol dir el nombre de persones que en el Bloc 1 ha triat la 
majoria de respostes “C: Expressar” i les que en el Bloc 2 han escollit la “C: 
Raonar” o la “A: Empatitzar”. 

2. La segona taula recull el còmput de respostes “negatives17” (en tant que 
segueixen un patró de comportament emmarcat en evitar, criticar i fingir). 
Això vol dir el nombre de persones que en el Bloc 1 ha triat la majoria de 
respostes “A: Criticar” o “B: Fingir” i les que en el Bloc 2 han escollit la “B: 
Evitar”.  

                                                 
15 Podeu veure el model de qüestionari a l’Annex VI, on trobareu tots els enllaços. 
16

 Basat en el qüestionari “¿Educa a sus hijos con inteligencia emocional?” Álvarez González, M. 
(coord.)(2006): Diseño y evaluación de programas de educación emocional. Madrid: Praxis. Pàgines 
132-136. Font: La Vanguardia Magazine (21/06/1998) 

 
17

 Basat en el qüestionari “¿Educa a sus hijos con inteligencia emocional?” Álvarez González, M. 
(coord.)(2006): Diseño y evaluación de programas de educación emocional. Madrid: Praxis. Pàgines 
132-136. Font: La Vanguardia Magazine (21/06/1998) 
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Dit això, passem a l’anàlisi de les respostes“positives”: 
 

Respostes 1C (Expressar) 2C (Raonar) 2A (Empatitzar) 

I3 14 16 2 

I4 17 16 4 

I5 21 18 7 

1 EPRI 23 23 4 

2 EPRI 8 7 3 

3 EPRI 6 7 3 

4 EPRI 20 18 6 

5 EPRI 8 8 1 

6 EPRI 14 10 5 

1 ESO 12 9 4 

2 ESO 18 14 6 

3 ESO 15 12 7 

4 ESO 11 9 3 

Total Escola 187 167 55 

Percentatges 
sobre la 

participació 
82,4% 

 
73,6% 

 
24,2% 

 

 
Si a l’hora de valorar el qüestionari, es proposa fer-ho sota aquests paràmetres: 
“Factors positius: Si en els quadres apareixen factors positius entre els més 
baixos, és recomanable analitzar i reflexionar com es podrien potenciar. Aquests 
són: EXPRESSAR correctament els sentiments negatius, potencia una 
comunicació raonable i adulta i dóna exemple als nens i nenes sobre com 
expressar-se.  EMPATITZAR indica que s’accepten les emocions del nen o la 
nena. És de per si bo, sobretot si es combina amb el raonament. RAONAR 
consisteix en exposar-li plantejaments lògics al nen o a la nena per tal que sigui 
conscient de la situació i, si cal, canviï la seva actitud. Els raonaments han de 
basar-se en idees realment positives i ser precedits per l’empatia, per tal que 
calin en terreny fèrtil18” podem dir que: 

a. Ens podem felicitar de nou per estar treballant el programa d’EE amb 
el suport d’aquestes famílies. Les respostes clarament majoritàries 
(amb diferència) són les que estan en el marc d’EXPRESSAR i 
RAONAR. Les segueixen, a certa distància les respostes EMPÀTIQUES. 
O sigui, les respostes positives són les que tenen més interioritzades 
(si més no a nivell teòric, que ja és molt). 

b. En tots els cursos avaluats es manté aquesta prioritat per expressar, 
seguida de les respostes raonades i, en tercer lloc, les empàtiques 
amb només tres excepcions:_  

                                                 
18

 Basat en el qüestionari “¿Educa a sus hijos con inteligencia emocional?” Álvarez González, M. 
(coord.)(2006): Diseño y evaluación de programas de educación emocional. Madrid: Praxis. Pàgines 
132-136. Font: La Vanguardia Magazine (21/06/1998) 
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i. A P.3  i 3r EPRI prioritzen raonar abans que expressar (tot i que 
la diferència és mínima). 

ii. A 1r EPRI coincideix en nombre de respostes raonades i 
expressades. 

c. Podríem dir que veuen clar que cal EXPRESSAR i això suposa un bon 
suport al programa, en tant que donen un bon exemple als seus fills i 
filles i ajuda a un bon pronòstic d’implementació. 

d. També mostren tenir clar que cal RAONAR, fet que ajuda a donar – 
des de casa també –  un escenari que ajudi  als nens i nenes, nois i 
noies, a prendre consciència de les situacions. 

e. També li donen importància a EMPATITZAR, tot i que la diferència 
amb RAONAR i EXPRESSAR és clarament notable. Llegim com a 
positiu aquest tercer lloc, tot i que si haguéssim de proposar formació 
en algun tipus d’habilitats, seria la que hauríem de prioritzar.  
Entenem el resultat com a força lògic, en el marc de que és una 
habilitat més complexa d’aplicar i més costosa d’entrenar. 

 
I analitzem també els resultats de les respostes “negatives”: 
 

Respostes 2B (Evitar) 1A (criticar) 1B (fingir) 

I3 0 2 2 

I4 0 0 3 

I5 1 0 5 

1 EPRI 2 1 5 

2 EPRI 0 0 2 

3 EPRI 0 3 1 

4 EPRI 0 2 2 

5 EPRI 0 1 0 

6 EPRI 0 0 1 

1 ESO 2 2 1 

2 ESO 0 0 2 

3 ESO 1 4 1 

4 ESO 0 1 0 

Total Escola 6 16 25 

Percentatges 
sobre la 

participació 
2,6% 

 
7% 

 
11% 

 

 
Si seguim valorant els resultats del  qüestionari sota els mateixos paràmetres19 -
encara que des d’un altre àmbit- trobem que es defineix de la següent manera: 
“Factors negatius: Una puntuació molt alta en qualsevol d’aquests factors indica 
la necessitat d’una profunda reflexió sobre com eduquem als nostres i a les 
nostres filles. Cal tenir en compte que CRITICAR no motiva a millorar. Es pot 

                                                 
19

 Basat en el qüestionari “¿Educa a sus hijos con inteligencia emocional?” Álvarez González, M. 
(coord.)(2006): Diseño y evaluación de programas de educación emocional. Madrid: Praxis. Pàgines 
132-136. Font: La Vanguardia Magazine (21/06/1998) 
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aprendre a dir les coses d’una altra manera, de forma que animin a un fill o una 
filla a superar-se. S’ha de separar els sentiments cap al nen o la nena de l’opinió 
sobre la seva conducta. Ha de saber que encara que no ens agradi el que ha fet, 
l’estimem i acceptem. FINGIR no porta enlloc. Els nens i les nenes no són tontos. 
Fingir és contraproduent i sembra la desconfiança mútua. EVITAR és inútil, 
perquè ningú pot impedir sentir-se com es sent. Es pot aprendre a regular la ira, 
la por i la tristesa.” 
 
Tot i que les respostes “negatives” realment donen unes xifres realment 
baixes20 mirant el resultats sobre els percentatges tenint en compte la 
participació, podem treure’n les següents conclusions: l’estil predominant, entre 
els que no són positius, és fingir. Aquest va seguit de criticar i en darrer lloc, 
realment poc significatiu, evitar. 
 
Com que els nombres no són realment rellevants, en tot cas només faríem una 
reflexió -en el marc d’una possible formació a famílies- referida a la felicitació per 
haver donat aquests percentatges tan baixos. Podem oferir, a qui ho sol·liciti i 
cregui que ho necessita, eines per treballar aquests aspectes. 

 

B. Resultats Q2: L’avaluació del programa d’EE de l’Escola Guinardó  
 

Per fer l’anàlisi dels resultats del segon qüestionari, centrat en la percepció que 
tenen les famílies del programa d’EE de l’Escola Guinardó, partirem del fet que hi 
ha participat 175 famílies que representen un 35,7% del total que integra l’escola. 
 
Com que és el qüestionari en el que hem volgut posar èmfasi en el marc 
d’aquest estudi, farem l’anàlisi pregunta a pregunta. 
 
Pregunta 1: Saps que a l'Escola Guinardó es treballa l'Educació Emocional? 

- De les 175 famílies, 173 saben que es treballa i 2 no. 

- De les dues persones que no ho sabien, una és de P.4 i una de 1r de 
Primària. 

- Conclusió: L’àmplia majoria de famílies coneixen l’existència del 
programa d’EE. 

 
Pregunta 2: Com n’has tingut coneixement? 

- Aquesta era una pregunta amb resposta múltiple i, per tant, podien 
assenyalar més d’una via (podeu veure els gràfics a l’Annex V). 

- 132 persones diuen haver-lo conegut a les reunions generals de pares i 
mares. 

- 77 diuen que perquè el fill o la filla en parla a casa. 

- 58 perquè ho han vist a l’horari del seu fill o la seva filla. 

- 48 perquè se’ls va informar a les entrevistes de prematrícula. 

- 22 perquè ho han notat. 

                                                 
20 De les 227 persones que han contestat el qüestionari: 6 (un,6%) han triat majoritàriament respostes evitatives, 16 (un 7%) respostes crítiques i 25 (un 11%)  

respostes emmarcades en el fingir.
 



 29 

- 11 per altres motius. 

- Conclusió: Se’n fa una bona difusió des de les tutories, els fills i les filles 
en parlen a casa, és important la visibilitat en l’horari i també es fa una 
bona informació del programa a les entrevistes de prematrícula. 
Retindrem el fet que només 22 famílies ho hagin notat a l’hora de traçar 
un Pla de treball. 

 
Pregunta 3:  Com creus que el teu fill / la teva filla valora les dinàmiques que 
treballem sobre Educació Emocional? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- La mitjana global de centre és 7,2. Sobre aquesta mitjana, destaquen: 
a. Per dalt les percepcions de les famílies de P.3, 2n, 4t i 5è de 

Primària. 
b. La valoració més alta és la de 5è de Primària, però és la menys 

significativa ja que només respon a l’opinió de 4 famílies. Amb 2n  
passa més o menys el mateix (9 famílies). 

c. Per sota les percepcions de P.4, 2n i 3r d’ESO. 

- Conclusió: La percepció que tenen les famílies sobre el grau de satisfacció 
del seu fill o filla amb les dinàmiques treballades a EE és notablement 
positiva. Caldrà veure si els cursos que donen valors més baixos els 
mantenen en les altres preguntes. 
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Pregunta 4:  Has notat algun canvi en la teva filla / el teu fill, relacionat amb la 
gestió de les seves emocions, des de que es treballa el tema a la nostra escola? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- La mitjana global de centre és 5,7. Sobre aquesta mitjana, destaquem: 
a. La percepció de les famílies de P.3 i de 1r d’ESO, que està molt per 

sota de la mitjana. Aquests resultats es poden explicar per l’edat 
de l’alumnat: en un cas és possible que es vegi menys l’impacte 
perquè encara són molt petits i en l’altre perquè just estrenen 
l’adolescència, amb tots els canvis que això suposa. 

b. Les percepcions d’impacte més altes estan a 2n i a 5è de Primària, 
que són els grups de Primària amb menys participació (en el 
qüestionari) de les famílies (9 a 2n i 5 a 5è). 

c. Els valors van en augment a Infantil, a mesura que avancen els 
cursos. 

d. Els valors són més estables a Primària (tret dels dos cursos abans 
esmentats), amb percepcions més positives. 

e. Els valors són més baixos a l’ESO, probablement derivats de l’edat 
i les seves característiques –tot i que augmenten sensiblement a 
4t d’ESO.  

- Conclusió: És la resposta amb la mitjana més baixa i, per tant, requerirà 
una reflexió més a fons en el Pla de treball de futur21. 

                                                 
21  Cal tenir en compte, a l’hora de valorar aquest ítem, que els més grans no són els que fa més 
temps que reben formació en EE. El curs que va començar a fer EE amb mi, quan encara el programa 
no estava extés a tota l’escola –tot just començàvem- va ser un curs de P.5 que actualment (el curs 
2013-2014) està a sisè de Primària. 
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Pregunta 5: Diries que l'informe trimestral del teu fill / la teva filla et dóna 
informació també sobre el seu estat emocional? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- La mitjana global de centre és 6,6. Sobre aquesta mitjana, destaquem: 
a. A l’alça, els valors de P.3, P.5 i 1r de Primària. 
b. A la baixa, els valors de 4t i 5è de Primària i de 3r d’ESO. 
c. Els valors més alts, que es concentren entre P.3 i 3r de Primària, amb 

l’excepció de P.4. 
d. Valors més estables entre sisè de Primària i els cursos de l’ESO (amb 

l’excepció de 4t d’ESO, que dóna valors notablement més alts que els 
quatre cursos anteriors). 

- Conclusió: Val la pena fer una anàlisi de més llarga durada d’aquests valors 
per veure si responen al curs o a l’enfoc i el pes que li dóna la tutoria. 

 
Pregunta 6:  A les entrevistes personals amb la tutoria, per parlar del vostre fill / 
la vostra filla heu tractat:  
a. Aspectes relacionats amb el seu estat emocional  
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- La mitjana global de centre és 7,9. Sobre aquesta mitjana, destaquem: 
o Els valors a la baixa de 3r d’ESO. 
o Els valors a l’alça de P.5 i 1r de Primària. 

- Conclusió: És un dels valors més estables i considerem molt positiu no només 
aquest fet sinó també l’elevat valor de la mitjana de centre, que ens fa 
pensar que la feina s’està fent bé. 

 
b. Aspectes relacionats amb el seu comportament 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- La mitjana global de centre és 8,4. Sobre aquesta mitjana, destaquem: 
o Els valors a la baixa, tot i que segueixen essent alts, de 5è de Primària i 

3r d’ESO. 
o Els valors a l’alça de P.5 i 4t d’ESO. 

- Conclusió: Els valors són alts i en general, força estables. 
 

c. Aspectes relacionats amb la seva relació amb els / les mestres 
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- La mitjana global de centre és 7,85. Sobre aquesta mitjana, destaquem: 
o Els valors a la baixa de 1r i de 3r d’ESO. 
o Els valors a l’alça de P.5, 5è de Primària i 4t d’ESO. 

- Conclusió: Tot i que els valors són alts, no són tan estables com en els altres 
apartats. Caldrà fer-ne una revisió si volem trobar-hi una línia sense tants alts 
i baixos. 

 
d. Aspectes relacionats amb les seves relacions amb els companys i companyes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- La mitjana global de centre és 8,2. Sobre aquesta mitjana, destaquem: 
o Els valors a la baixa de 2n de Primària i 3r d’ESO. 
o Els valors a l’alça de P.4, P.5, 1r i 5è de Primària. 

- Conclusió: El valor de mitjana és alt però cal parar atenció als pics a la baixa i 
fer-ne una reflexió amb la tutoria. 

 
e.  Aspectes relacionats amb el seu progrés en les diferents matèries 
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- La mitjana global de centre és 8,3. Sobre aquesta mitjana, destaquem: 
o Els valors a la baixa de 1r de Primària i 3r d’ESO. 
o Els valors a l’alça de P.5 i 4t d’ESO. 

- Conclusió: És un valor alt i força estable però caldrà veure si els valors baixos 
es mantenen amb el cursos, amb els grups o amb les tutories. Els valors alts 
tenen sentit en tant que un tanca l’etapa d’Infantil i l’altra tanca l’ESO i 
implica el pas al Batxillerat o a Cicles Formatius. 

 
Pregunta 7: Indica la importància que té per a tu que es parli de l'estat 
emocional de la teva filla / el teu fill en: 
a. Els informes trimestrals. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- La mitjana global de centre és 9, el valor més alt fins al moment. Sobre 
aquesta mitjana, destaquem: 

o Els valors a la baixa de P.3, P.4, 3r d’EPRI, 5è d’EPRI i 1r i 2n d’EPRI. 
o Els valors a l’alça de P.5, 1r, 2n 4t i 6è de Primària i 3r i 4t d’ESO. 

- Conclusió: El valor més baix, que és el de 3r de Primària, és un 8,4 que no pot 
ser considerat de cap de les maneres un valor baix. Per tant, és senzill fer la 
lectura sobre la importància que té per a les famílies que es parli d’aspectes 
relacionats amb l’Educació Emocional als informes trimestrals. 
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b. Les entrevistes amb la tutoria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- La mitjana global de centre és 9,4, que juntament amb la resposta anterior 
són els valors més alts de tot el qüestionari. Sobre aquesta mitjana, 
destaquem: 

o Els valors a la baixa de 1r i 2n d’ESo, que tot i així estan en un 8,9 (que 
tampoc és un valor gens baix) i els de 3r d’ESO i de Primària, que tot i 
estar per sobre del 9 no pugen tant com en els altres cursos. 

o Els valors a l’alça de P.4, P.5, 1r, 2n, 5è i 6è de Primària, que oscil·len 
entre el 9,5 i el 9,8 que són valors molt alts. 

- Conclusió: No ens ha de passar per alt que siguin els valors més alts i, per 
tant, les famílies li donen especial valor a que es parli d’Educació Emocional 
tant a les entrevistes com als informes. El professorat i l’Equip Directiu de 
l’escola no hauria de perdre de vista aquestes dades perquè són molt 
contundents. 

 
Pregunta 8: T'agradaria rebre recomanacions per a treballar des de casa aspectes 
relacionats amb l'Educació Emocional? 

- De les 175 respostes totals, 172 persones responen afirmativament (98,3%) i 
només 3 (1,7%) diuen que no.  

- Conclusió: Les famílies mostren, una vegada més, el seu interès per rebre 
recomanacions per a treballar des de casa aspectes relacionats amb 
l'Educació Emocional i ho fan gairebé unànimement. Caldrà tenir en compte 
el que diuen per tal de respondre a la seva motivació. 
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Pregunta 9: En cas que consideris útil rebre aquestes recomanacions... En quin 
format les preferiries? 
a. Breus articles sobre alguns aspectes de l'edat de la teva filla / el teu fill. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mitjana global: 8,4 
 
b. Informació sobre els objectius d'Educació Emocional que es treballen a cada curs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mitjana global: 8,3 
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c. Formació, per a pares i mares, en Educació Emocional (presencial: xerrades, 
tallers, conferències...). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mitjana global: 7 
 
d. Formació, per a pares i mares, en Educació Emocional (virtual: blog amb consells, 
idees, activitats, vídeos...). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Mitjana global: 8 
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- Conclusió: Per ordre de preferència: 
1. Breus articles sobre alguns aspectes de l'edat de la teva filla / el teu fill: 

(8,4). 
2. Informació sobre els objectius d'Educació Emocional que es treballen a 

cada curs: (8,3). 
3. Formació, per a pares i mares, en Educació Emocional (virtual: blog amb 

consells, idees, activitats, vídeos...): (8). 
4. Formació, per a pares i mares, en Educació Emocional (presencial: 

xerrades, tallers, conferències...): (7). 
 

C. Resultats GROP 
 
Prenent com a descripció la que fa la Dra. Núria Pérez Escoda22, “el Qüestionari 
de Desenvolupament Emocional del GROP (QDE-A) ha estat dissenyat com a 
instrument per a recollir dades que permetin detectar necessitats en les 
diferents dimensions que conformen la competència emocional.  

 
El QDE-GROP és un inventari d’autoinforme que reuneix informació de les cinc 
dimensions de la competència emocional d’acord amb el marc teòric de 
l’educació emocional (Bisquerra, 2000, 2003, 2007)23: consciència emocional, 
regulació emocional, autonomia personal, intel·ligència interpersonal i habilitats 
de vida i benestar. 

 
D’acord amb el marc teòric de referència (Bisquerra i Pérez, 2007) entenem per 
competència emocional com el conjunt de coneixements, capacitats, habilitats i 
actituds necessàries per comprendre, expressar i regular de forma apropiada els 
fenòmens emocionals. En el concepte de competència s’integra el saber, saber 
fer i saber ser. 
 
Sota aquest concepte estructurem les competències emocionals en cinc 
dimensions que a la vegada es poden subdividir en components més concrets 
d’acord amb el següent taula: 

                                                 
22 Podeu veure l’informe complet a l’Annex VIII. 
23Bisquerra, R. (2000). Educación emocional y bienestar. Barcelona: Praxis. 
Bisquerra, R. (2003). Educación emocional y competencias básicas para la vida. Revista de 

Investigación Educativa (RIE), 21, 1, 7-43. 
Bisquerra, R., y Pérez, N. (2007). Las competencias emocionales. Educación XXI, 10, 61-82. 
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COMPETÈNCIA 

EMOCIONAL 

 
CONSCIÈNCIA 
EMOCIONAL 

Presa de consciència de les pròpies 
emocions 

Donar nom a les pròpies emocions: 

Comprensió de les emocions dels altres 

 
 
 

REGULACIÓ 
EMOCIONAL 

Prendre consciència de la interacció 
entre emoció, cognició i comportament 

Expressió emocional: 

Capacitat per a la regulació emocional 

Habilitats d'afrontament: 

Competència per a autogenerar 
emocions positives 

 
 
 

AUTONOMIA 
PERSONAL 

Autoestima 

Automotivació 

Actitud positiva 

Responsabilitat 

Autoeficàcia emocional 

Anàlisi crític de normes socials. 

Resiliència per afrontar situacions 
adverses. 

 
 
 
INTEL·LIGÈNCIA 
INTERPERSONAL 

Dominar les habilitats socials bàsiques 

Respecte pels altres 

Comunicació receptiva 

Comunicació expressiva 

Compartir emocions 

Comportament prosocial i cooperació 

Assertivitat 

Prevenció i solució de conflictes 

Capacitat de gestionar situacions 
emocionals 

 
HABILITATS DE 

VIDA I 
BENESTAR 

Fixar objectius adaptatius 

Buscar ajuda i recursos 

Ciutadania activa, cívica, responsable, 
crítica i compromesa 

Benestar subjectiu 

Fluir 

 
 

Els resultats d’aquest formulari no estan pensats, en el marc del treball, per 
treure’n una conclusió. Senzillament era una “contrapartida” que oferíem a qui 
ho volgués, per tal que pogués mesurar a través d’aquest qüestionari les seves 
competències emocionals. Tot i que hi hagi hagut una participació més baixa 
que en els altres qüestionaris, qui l’ha fet s’ha sentit molt a gust i ha agraït 
l’oportunitat de fer-ho i rebre els resultats i les eines que, per gentilesa de Núria 
Pérez i Escoda, els hi hem pogut fer arribar. 
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Com que la participació no és prou significativa (la mitjana de participació és de 
7,4 persones en el marc de cada grup), només ens serveix com a informació 
addicional per conèixer les competències d’algunes mares i pares. 
 
 Si, a tall d’anècdota, volguéssim fer una mitjana dels resultats globals, els valors 
mitjans serien els següents: 

 

TOTAL 

CONSCIÈNCIA REGULACIÓ 

COMPETÈNCIA 

AUTONOMIA 

COMPETÈNCIA 

QDE-A SOCIAL VIDA 

6,45 7,4 5,86 6,26 5,77 7,34 

 
 
La lectura és clara:  

1. Del global del QDE-A, tenen un potencial de millora de 3,55. 
2. Els resultat més alt el tenen en consciència emocional24 (7,4 de mitjana 

global).  Això es pot explicar perquè el nombre de pares i mares que arriben 
a aquest darrer pas (fer el QDE-A del GROP) són realment aquells i aquelles 
que més interès mostren per l’Educació Emocional. S’entén doncs, que tenen 
una especial consciència vers aquests temes i que van triar la nostra escola 
perquè el treball d’EE és un dels trets distintius en la nostra línia pedagògica.. 

3. Segueix a la consciència emocional, de ben a prop, la competència de vida25 
(7,34 de mitjana global). Això es pot explicar per l’edat i la seva condició de 
pares i mares, en el context socioeconòmic de famílies treballadores de 
classe mitjana. 

4. A certa distància de la competència de vida, tenim la competència social26 
(un 6,26 de mitjana global). Aquesta és ja una competència més complexa i 
més difícil d’adquirir sense una formació prèvia. 

5. I els resultats més baixos són els que fan referència a la regulació 
emocional27 (un 5,86 de resultat global) i l’autonomia emocional28 (un 5,77 

                                                 
24 Vegeu Annex VIII, Informe de Resultats: “Capacitat per prendre consciència de les pròpies 
emocions i de les emocions dels altres, incloent l'habilitat per captar el clima emocional d'un context 
determinat. Inclou la presa de consciència de les pròpies emocions (...), donar nom a les pròpies 
emocions (...), la comprensió de les emocions dels altres(...).” 
25 Vegeu Annex VIII, Informe de Resultats: “Capacitat per adoptar comportaments apropiats i 

responsables de solució de problemes personals, familiars, professionals i socials. Tot això amb vista 
a potenciar el benestar personal i social. Inclou fixar objectius adaptatius (...), la presa de decisions 
en situacions personals, familiars, acadèmiques, professionals, social i de temps de lleure, que 
succeeixen quotidianament (...), buscar ajuda i recursos: capacitat per identificar la necessitat de 
suport i assistència i saber accedir als recursos disponibles apropiats (...), la ciutadania activa, cívica, 
responsable, crítica i compromesa (...), el benestar subjectiu (...) i el fluir (...)”. 
26 Vegeu Annex VIII, Informe de Resultats: “La intel·ligència interpersonal és la capacitat per 
mantenir bones relacions amb altres persones. Això implica dominar les habilitats socials, la capacitat 
per a la comunicació efectiva, respecte, actituds prosocials, assertivitat, etc. Inclou dominar les 
habilitats socials bàsiques (...), el respecte pels altres (...), la comunicació receptiva (...), la 
comunicació expressiva (...), compartir emocions (...), el comportament prosocial i la cooperació (...), 
l’assertivitat (...), la prevenció i resolució de conflictes (...) i la capacitat de gestionar situacions 
emocionals (...)”. 
27 Vegeu Annex VIII, Informe de Resultats: “Capacitat per manejar les emocions de manera 
apropiada. Suposa prendre consciència de la relació entre emoció, cognició i comportament; tenir 



 41 

de resultat global). De la mateixa manera que la competència social, implica 
una complexitat de gestió que és difícil d’adquirir sense l’ajut d’especialistes 
o de formació en algun –com a mínim- d’aquests aspectes. Són les 
competències que tenim menys desenvolupades els i les que hem rebut una 
educació que no només no tenia en compte aquests aspectes sinó que més 
aviat es potenciaven els contraris: la competitivitat, passar per damunt dels i 
les altres, l’egoisme, la baixa autoestima, expressar poc o gens les nostres 
emocions, el pessimisme, instal·lar-nos en la cultura de la queixa, tenir 
quantes menys responsabilitats millor, etc,  
 
És interessant, encara que sigui poc representatiu, tenir aquests resultats. 
Ens poden ajudar a destacar els punts forts i a oferir més formació (o 
informació) en aquells aspectes que tenen més marge de millora. 

 
 

D. Avaluació de Programa d’Educació Emocional de l’Escola. Curs 
2013- 2014. 

 

Aquest apartat no és estrictament una avaluació del programa d’EE de l’escola. 
Recull, això sí algunes dades del curs 13-14 que vénen a completar dades de 
l’avaluació que es va fer el 2012-2013. Així mateix fa una repassada de les propostes 
que es van recollir a l’avaluació del curs passat per tal de veure si s’han portat o no  
a terme.   
 

1. NOMBRE D’ACTIVITATS RECOLLIDES A LA MEMÒRIA DEL CENTRE 
RELACIONADES AMB L’EE 

 

 Curs 2011-12 Curs 2012-13 Curs 2013-14 

P3 19 32 32 

P4 14 30 22 

P5 23 27 30 

1r EPRI 25 43 53 

2n EPRI 24 27 24 

3r EPRI 8 23 24 

4t EPRI 5 15 19 

                                                                                                                                               
bones estratègies d'afrontament; capacitat per a autogenerar-se emocions positives, etc. Inclou 
prendre consciència de la interacció entre emoció, cognició i comportament (...), l’expressió 
emocional (...), la capacitat per a la regulació emocional (...), les habilitats d'afrontament (...) i la 
competència per a autogenerar emocions positives (...)”. 
  
28 Vegeu Annex VIII, Informe de Resultats: “Dins de l'autonomia personal s'inclouen un conjunt de 
característiques relacionades amb l'autogestió personal, entre les quals es troben l'autoestima, 
actitud positiva davant la vida, responsabilitat, capacitat per analitzar críticament les normes socials, 
la capacitat per buscar ajuda i recursos, així com la autoeficàcia emocional. Inclou l’autoestima (...), 
l’automotivació (...), l’actitud positiva (...), la responsabilitat (...), l’autoeficàcia emocional (....), 
l’anàlisi crític de les normes socials (...) i la resiliència per a afrontar les situacions adverses que la vida 
els pot deparar.” 
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5è EPRI 15 17 19 

6è EPRI 29 33 30 

1r ESO 11 45 33 

2n ESO 4 22 31 

3r ESO 23 29 37 

4t ESO 11 16 37 

 
Cal valorar aquestes dades amb cautela ja que el nombre d’activitats, per se, no 
només no ens dóna pistes de la seva eficàcia sinó ni tan sols explica la dedicació, ja 
que una activitat (com de fet passa) pot durar més d’una sessió o fer-ne tres en 
l’espai d’una hora.  
 
Tot i així, la mantenim perquè ens dóna altres pistes: garanteix que el programa 
s’està portant a terme a tots els nivells educatius i és un indicador del dinamisme 
d’aquest. Quan hi ha varietat en el nombre d’activitats es deu generalment a que 
s’han reflectit més activitats transversals (fetes fora de la matèria d’EE) i/o que s’ha 
ajustat el programa a les característiques del grup. 
 

2. OBJECTIUS DEL PROGRAMA d’EE NO TREBALLATS (per cursos): 
 

 CURS 2012 13 CURS 2013 14 

P3 2.2, 2.4, 3.2, 4.3, 4.5 
 

2.2, 2.4,3.2,4.3,4.5 

P4 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.2 
 

2.4, 4.3 

P5 1.2, 4.2, 4.3 
 

4.3 

1r EPRI els treballa tots els treballa tots 

2n EPRI 2.4 1.2, 2.4 

3r EPRI 2.1, 2.2, 4.3 2.1, 2.2,2.4, 3.2, 4.3 

4t EPRI 1.2, 2.3, 2.4, 3.2, 4.3 1.2, 2.3, 2.4, 4.3 

5è EPRI els treballa tots 2.2 

6è EPRI 2.3 els treballa tots 

1r ESO 2.1, 2.2, 2.3, 3.2 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 

2n ESO 1.1, 1.2, 2.2, 2.3, 2.4, 4.1 2.2, 2.4, 4.1 

3r ESO 2.1, 2.3, 4.4 4.5 

4t ESO 2.2, 3.1, 3.2, 4.3 4.3 

 
El recull de les dades d’aquesta taula i de la següent s’ha d’entendre en la voluntat 
de garantir que es treballen tots els objectius en algun dels cursos. És a dir vetllar 
per la coherència i la compleció del treball als diferents nivells. No ha estat mai un 
objectiu del programa que es facin tots a tots els nivells educatius. 
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3. CURSOS I TREBALL D’OBJECTIUS del PROGRAMA d’EE: 
 

Núm. objectiu EE Nivell en el que no es 
treballa (curs 12 13) 

Nivell en el que no es 
treballa (curs 13 14) 

1.1 2n ESO --------------------- 

1.2 P5, 4t EPRI i 2n d’ESO 2n i 4t EPRI 

2.1 P4, 3r EPRI, 1r i 3r d’ESO 3r EPRI i 1r ESO 

2.2 P3, P4, 3r EPRI, 1r, 2n i 4t 
d’ESO 

P3, 3r i 5è EPRI i 1r i 2n ESO 

2.3 4t i 6è EPRI, 1r, 2n i 3r 
d’ESO 

--------------------- 

2.4 P3, P4, 2n i 4t EPRI i 2n 
d’ESO 

P3, P4, 2n, 3r i 4t EPRI i  2n 
d’ESO 

3.1 4t d’ESO 1r d’ESO 

3.2 P3, P4, 4t EPRI i 1r i 4t 
d’ESO 

P3, 3r EPRI i 1r d’ESO 

4.1 2n d’ESO 2n d’ESO 

4.2 P5, 4t EPRI i 2n d’ESO --------------------- 

4.3 P3, P5, 3r i 4t EPRI i 4t 
d’ESO 

P3, P4, P5, 3r i 4t EPRI i 4t 
d’ESO 

4.4 3r d’ESO --------------------- 

4.5 P3 P3 i 3r ESO 

 
L’avaluació del curs 12-13 demanava treballar més els objectius: 2.2, 2.3, 2.4, 3.2 i 4.3 i 
s’ha aconseguit treballar més el 2.3 (relaxació i concentració).  La proposta pel curs 
14 15 seria treballar més els objectius: 2.2, 2.4 i 4.3. 
 

4. VALORACIÓ DE LA MEMÒRIA DEL CURS 2013-14 I DE LES PROPOSTES 
REALIZADES EN L’AVALUACIÓ DEL CURS 12-13 
 
Tal i com es pot observar a continuació, el desenvolupament del programa segueix 
a un bon ritme. Val la pena destacar l’alt nivell d’incorporació de les propostes fetes 
tant al PGC com a l’informe d’avaluació del curs passat. 

Valoracions Memòria Ubuntu 2013 14 

 P3: descriuen les mateixes activitats i fan la mateixa valoració, fins i tot quan 
l’any passat proposaven canvis. 

 P4: molt bé les valoracions i significatiu canvi en les activitats però sembla que 
n’hi ha menys. 

 P5: canvi en les activitats, mateixa valoració.  

 1r EPRI: introdueixen més activitats transversals (anglès i música). Molt bé les 
valoracions. Augment d’activitats. 

 2n EPRI: activitats diferents i valoració diferent. Han fet menys activitats. 

 3r EPRI: no han posat activitats de solidaritat (objectiu 4.1) però les han fet. 
Mateixes activitats i mateixa valoració, fins i tot quan l’any passat proposaven 
canvis. 
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 4t EPRI: noves activitats però no sempre col·locades correctament als objectius. 

 5è EPRI: mateixes activitats (alguna menys i 3 noves), valoració molt semblant. 

 6è EPRI: noves activitats combinades amb antigues però sembla que alguna 
menys. 

 1r ESO: registre ben fet però no posen les activitats de solidaritat (4.1) i n’han fet. 
Sembla que han disminuït les activitats d’habilitats comunicatives. 

 2n ESO: fan més activitats i són força diferents al curs passat (bé perquè han 
reprogramat la matèria tal i com s’havia demanat). Ara bé, les activitats no 
sempre estan ben correlacionades amb els objectius.  

 3r ESO: també augmenten les activitats i han reprogramat, tal i com es 
demanava. 

 4t ESO: augment significatiu del nombre d’activitats i rècord del registre de 
transversalitat (inclouen activitats fetes a tutoria, ètica, català, castellà i anglès). 
Algunes activitats no es correlacionen bé amb els objectius.  

 
En relació a les propostes específiques que es van fer (referides a les 
programacions) a: 
 
Educació Infantil: han graduat i distribuït les activitats per evitar repeticions i han fet 
ús del material Puc Pack). 
 
1r EPRI i 2n EPRI: les mestres s’ocupen de les activitats de relaxació. 
 
3r EPRI: han canviat l’ordre dels blocs. Han començat pel tema de coneixement de 
les emocions pròpies i les dels altres, i posteriorment han treballat la cooperació, 
cohesió de grup i la resolució de conflictes. Sembla que aquest canvi els hi ha anat 
bé. Han fet també que l’alumnat enregistri algunes tècniques de 
relaxació/concentració. Tot i que es tractava d’una iniciativa de l’alumnat i ja només 
per això era interessant, és una mica complexa ja que no tenen prou potència de 
veu per a que aquesta sigui efectiva.   
 
4t EPRI:  la tutoria  ha adaptat les activitats a les característiques del grup. Si 
recollim la valoració que va fer l’alumnat el curs 12 13, potser es podria recuperar 
l’activitat del padrí però incorporant no només l’opinió del padrí sinó de tot el grup. 
 
5è EPRI: han recollit la proposta de l’alumnat de parlar del bullying. 
 
6è EPRI: han recollit la proposta de l’alumnat de no dedicar tant temps a conflictes 
que no afecten a tothom.  
 
1r ESO: han incorporat un percentatge de la nota que contempla la participació en 
les activitats, tal i com es demanava. Recordem que fins aquest curs era l’únic nivell 
educatiu que havia de posar una nota numèrica ja que es tracta d’alternativa a la 
religió que a l’ESO s’avalua (i a 1r no conviu amb cap altra matèria). Pel que fa a la 
proposta de desenvolupar millor els indicadors, està pendent del treball que hem de 
fer el curs vinent a nivell d’escola. 
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2n i 3r ESO: s’ha reprogramat la matèria. Ara bé, seria una bona opció que l’alumnat 
triés alguns dels temes a parlar i, a partir d’aquí, s’elaborin activitats que ajudin a 
treballar els objectius del programa. 
 
4t ESO: potser caldria haver intensificat més la relaxació que fou molt ben valorada.  
 
La USEE ha recuperat les assemblees. 
 

5. TASQUES COORDINADORA  
 
Treball amb cicles:  
S’han fet tres reunions amb cada cicle (una per trimestre) a tots els cicles tret de 
Cicle Superior (2), 1r cicle d’ESO (1) i 2n cicle d’ESO (2).  
 
La primera reunió amb cada cicle va tenir un guió similar 
 Felicitació  pel desenvolupament del programa d’EE el curs anterior. 
 Valoració de la memòria d’EE per cursos i anàlisi de les graelles i dels objectius: 

es comenta, en particular, que cal mirar la descripció dels objectius del programa 
i col·locar les activitats allà on pertoqui. Si es tracta d’una activitat que treballa 
més d’un objectiu, es posa el nom de l’activitat al segon objectiu però no es 
repeteix la valoració. S’insisteix en el fet que les tutories han de recollir tot allò 
que s’ha fet en el seu curs (transversalitat: demanar als especialistes). Acordem 
també  que les activitats de solidaritat s’incorporaran a la graella (objectiu 4.1) a 
partir d’aquest curs. Les activitats de comi verda seran recollides a una graella a 
part però només es faran per cicle. 

 La mateixa graella de registre de les activitats serà la programació. 
 Fem un repàs de l’informe d’avaluació del programa d’EE 12 13 per veure si 

pensen incorporar les propostes.  
 Es verifica si s’han presentat els resultats del programa d’EE a les reunions de 

pares i mares. A Infantil i cicle Mitjà, sí. A cicle Inicial i Superior es farà a la segona 
reunió de pares i mares. 

 S’explica que a la carpeta “Recursos Educació Emocional i Gestió Dialogada de 
Conflictes” del clickedu s’hi pot trobar un excel que recull les activitats que ha 
fet en EE/GDC des del curs 2006-07 cada tutoria i les graelles d’activitats que ha 
fet cada curs aquest any. És interessant donar-li un cop d’ull per evitar 
repeticions. 

 Es fa el recordatori a Cicle inicial i Cicle Superior de que manca la seva  graella de 
col·laboració família- escola i pocs dies després, l’omplen i l’envien. 

 S’informa que es dedicarà el primer claustre monogràfic Ubuntu a fer un taller 
de dol (en 2 grups: Infantil, C. Inicial i Mitjà i l’altre: cicle superior i ESO).  

 
La segona i la tercera reunió de cicle es va dedicar a: 
 Fer el retorn de la valoració de la memòria i el PGC després que la coordinadora 

pedagògica l’hagués  fet a la coordinadora del programa d’EE. 
 Fer un repàs del PGC: A Infantil, Cicle inicial, Mitjà i Superior estan fent allò que 

diu el PGC. A 3r sortiran més al pati el 3r trimestre; els hi encanta. A 4t es van 
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combinant les activitats de classe i de moviment. Cicle inicial i mitjà comenten 
que el tema de l’EE surt molt a les entrevistes amb les famílies. 

 Analitzar el treball de relaxació i concentració a l’aula i preguntar si els 
enregistraments que havíem iniciat el curs passat podien ser útils i en calien més. 
Cicle Mitjà considera que sí és necessari tenir-ne més (visualitzacions i 
respiracions) . 

o A Cicle Inicial fan relaxació 4 dies a la setmana (menys la tarda que tenen 
plàstica). A 1r EPRI fan mandales, massatges per parelles, visualitzacions i 
cuc de massatges. A 2n EPRI: massatges, mandales (1r trimestre), espai 
personal i lliure. Li dediquen 10 minuts. Va bé però la recollida de la 
relaxació els esvera. A vegades és millor començar amb música relaxant i 
treballar. No els hi són gaire útils els enregistraments. 

o 3r i 4t EPRI: el 1r trimestre han fet massatges amb o sense objectes, el 2n 
trimestre començaran a treballar la respiració, al 3r trimestre, les 
visualitzacions. Els alumnes poden enregistrar visualitzacions. En aquest 
cicle l’alumnat demana conduir ells/es les visualitzacions i, tot i que és una 
bona idea, es valora que no tenen prou força de veu per a que resulti útil 
per al grup. 

o 5è i 6è: fan la lectura 10 minuts o més a les 15h. Un dia a la setmana 
llegeixen els profes, 3 dies hi ha lectura amb música variada, un de dibuix. 
No els hi calen enregistraments. 

o ESO: es fa pla lector 3 franges al dia de 10 minuts cadascuna. Dues 
franges són fixes: després del pati i a primera hora de la tarda. 

 Es van mostrar alguns instruments d’avaluació (a Infantil i Primària).  
 Fixar els horaris en els que la coordinadora del programa anirà a fer les 

observacions de les classes.  
 Explicar que aquest curs l’avaluació del programa posarà l’accent en les famílies, 

aprofitant el treball de postgrau d’EE i Benestar. Així, s’ha de donar informació a 
les segones reunions de pares i mares. A més, s’ ha enviat una circular explicativa 
a totes les famílies. No farem enguany doncs ni les enquestes ni les entrevistes 
d’avaluació a l’alumnat. 

 Parlem de la voluntat de començar a avaluar (el curs vinent) el programa en 
termes d’impacte i efectivitat. És a dir, ara sabem que tenim un bon disseny de 
programa, ens caldrà saber si aconseguim que l’alumnat assoleixi els objectius 
que ens hem marcat. Per això, caldrà anar buscant els indicadors i altres 
instruments d’avaluació que ens permetin saber si això és així. A la pràctica, 
suposarà treballar i elaborar indicadors. 

 Calendaritzar els sociogrames que es faran a 2n i 6è de Primària. Acordem que, 
de cara al curs vinent, també es farà a 1r d’ESO.  

 Comentar el projecte per al curs vinent d’alumnat mediador d’ESO que escolten 
els conflictes dels més petits. Aquesta idea va agradar a Cicle Inicial i a Cicle Mitjà 
però no a cicle Superior. 
 

A més, a Infantil vàrem parlar de quan i com faríem l’experiment de la tolerància a la 
frustració (que finalment vàrem fer amb resultats força interessants i amb un 
material audiovisual que podrem utilitzar). I es va valorar positivament el material 
comprat el curs passat del Puc pack. 
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A Cicle inicial vàrem parlar de casos individuals d’alguns/es alumnes que presenten 
dificultats de regulació emocional. 
A Cicle Mitjà proposen que les enquestes/entrevistes d’avaluació de l’EE es facin a 
finals de cicle. 
A Cicle superior s’obre la possibilitat de comprar més llibres relacionats amb l’EE a 
càrrec del pressupost Ubuntu ja que fins ara ho ha pagat el Departament de 
llengües.  

 
A més d’aquestes reunions trimestrals, la coordinadora del programa ha assistit 
com a observadora a una sessió d’EE de cada nivell (des de P3 a 6è de Primària i a 4t 
d’ESO). També a l’ESO s’ha seguit assessorant en la gestió de conflictes (redacció de 
mesures i expedients disciplinaris). 

Claustres Ubuntu: 
Enguany hem pogut celebrar els 3 claustres monogràfics. Un el vàrem dedicar a 
rebre una formació sobre el dol. Vàrem dividir el claustre en dos grups: infantil, cicle 
inicial i mitjà i Cicle superior i ESO. 

El 12 de desembre, per tant, vàrem rebre aquesta formació que va ser avaluada (i fet 
el retorn a la formadora) de manera desigual. A la majoria de gent li va semblar 
interessant i una manera també d’apropar-nos a les emocions dels nostres 
companys de feina i un altre grup la va trobar invasiva i considera que hauria de ser 
voluntària ja que era massa personal.  

El segon i tercer claustre (celebrats el 17 de febrer i el 12 de maig de 2014) es van 
dedicar a acabar el treball iniciat fa diversos cursos d’elaboració col·laborativa del 
Pla de convivència de l’escola. El del 17 de febrer es va fer el claustre conjuntament i 
el darrer es va fer per cicles.  

Mediació:  
 L’alumnat mediador de 2n d’ESO va fer la difusió del servei de mediació a totes 

les classes des de 5è de Primària fins a 4t d'ESO. Hem seguit fent trobades amb 
l’alumnat mediador (7 reunions, els dilluns al migdia) que han servit, entre altres 
coses, per a preparar una mediació que van presentar al grup de pares 
mediadors amb un èxit rotund!  

 S’han fet 5 mediacions i diverses intervencions mediadores. Com a novetat s’ha 
fet una mediació entre un pare i una filla.  

 S’ha impartit la matèria optativa de 1r d’ESO, “Aprenem a ser mediadors” i, com 
a novetat, es va fer la segona part de la formació en mediació per l’alumnat de 
2n d’ESO que ho desitjava. El nivell d’aquest grup ha estat altíssim.  

 
Treball amb famílies:  

 Es va informar a la reunió de pares de P5 de l’existència del Programa de Gestió 
de conflictes i educació Emocional de l’escola. 

 Es va recordar a totes les famílies, en el transcurs de les reunions generals de 
mares i pares, de l’existència del protocol “estrenyent vincles família/escola” per 
resoldre conflictes. A això cal afegir-hi el dossier específic per cicles adreçat a les 
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famílies que conté, entre altres, pautes i orientacions per facilitar l’educació 
emocional de l’alumnat.  

 Vam informar a totes les reunions d’inici de curs de l’existència de pares, mares i 
mestres mediadors/es i de la possibilitat de sol·licitar mediacions. 

 A sol·licitud d’algunes de famílies de P4, la coordinadora assisteix a la 2ª reunió 
de pares a explicar una mica el programa que desenvolupem a l’escola. 

 Tal i com s’ha comentat, es passen 3 enquestes (voluntàries) a totes les famílies 
amb l’objectiu de conèixer la valoració que fan del programa d’EE de l’escola i 
detectar allò que creuen que els hi seria més útil saber. La participació ha estat 
altíssima, fet que ens indica que hi ha un autèntic interès de les famílies 
d’implicar-se en el mateix.  

 S’han fet 8 trobades amb els pares i mares mediadors. Han estat trobades 
especialment profitoses. Les famílies mostren molt interès pel programa 
d’educació emocional (de fet, es dedica una de les sessions a explicar-lo 
extensament). A més es mostren molt participatius i aporten idees per enriquir 
el programa.  

 

3. I ara què? Pla de treball 
 

PROPOSTES CURS 14 15 
 
Com a propostes per al curs vinent destaquem: 
 El repte més important, resultat de les aportacions del grup de mediació, serà 

l’elaboració d’indicadors d’avaluació per cursos. És a dir, impulsar l’avaluació del 
programa ara sí, en termes d’impacte i efectivitat. 
 Aquesta feina la portaran a terme la coordinadora del programa d’EE i 

l‘autora d’aquest estudi, amb la col·laboració de les famílies de mediació i 
dels Cicles (i, si és possible, amb el suport dels indicadors de les Escales 
d’Observació del Desenvolupament Emocional del GROP). 

 Caldrà estudiar l’encaix de l’EE amb la LOMCE (valors cívics i socials). 
 D’això se n’encarregarà la coordinadora del programa d’EE, juntament amb 

l’Equip Pedagògic. 
 Veure si ens cal establir un sistema periòdic d’enquestes d’avaluació a l’alumnat. 

 D’això se n’encarregarà la coordinadora del programa d’EE, juntament amb 
l’Equip Pedagògic. 

 Presentar el nostre programa i els resultats de l’avaluació i el treball amb les 
famílies a les jornades d’EE organitzades per l’ICE, cap al mes de maig de 2015. 
 Aquesta feina la portaran a terme la coordinadora del programa d’EE i 

l‘autora d’aquest estudi. 
 Publicar el resultat de l’estudi i de l’avaluació del programa d’EE de l’escola a 

través d’un article. 
 D’això s’encarregarà l’autora d’aquest estudi juntament amb la coordinadora 

del programa d’EE amb la col·laboració de la Dra. Núria Pérez. 
 Millorar la formació sobre activitats d’EE i la seva relació amb els objectius del 

programa (i les instruccions per omplir la graella d’EE i la memòria Ubuntu). 
 D’això se n’encarregarà la coordinadora del programa d’EE, en un Claustre 

monogràfic de principi de curs. 
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 Malgrat la millora en la consideració de la transversalitat de l’EE, cal que tot el 
claustre ho interioritzi i traspassi a les tutories la feina que fan.  
 D’això se n’encarregarà la coordinadora del programa d’EE, en un Claustre 

monogràfic de principi de curs. 
 Reflexionar, a partir dels resultats del Q2, sobre el valor i la importància que 

donen els pares i les mares a parlar d’Educació Emocional als informes i a les 
entrevistes. Oferir els resultats del Practicum. 
 D’això se n’encarregaran la coordinadora del programa d’EE i l‘autora 

d’aquest estudi, en un Claustre monogràfic de principi de curs. 
 Que la tutoria integri la revisió de les activitats d’EE que ha fet el grup que puja, 

així com  les consideracions fetes a la memòria, al PGC i al resultat del Practicum. 
 La coordinadora del programa d’EE i l‘autora d’aquest estudi facilitaran 

aquesta informació i aquestes dades a les tutories. 
 Intensificar la formació/informació d’EE a les famílies. 

 La coordinadora del programa d’EE i l‘autora d’aquest estudi s’encarregaran 
de la creació d’una llista de distribució, a principi de curs –amb els pares, 
mares i mestres que s’hi vulguin adherir- mitjançant la qual farem difusió 
d’articles, formació, conferències i xerrades relacionades amb l’Educació 
Emocional. 

 
Donada la feina que tenim el curs vinent deixarem per més endavant l’aplicació 
sistemàtica de tècniques de relaxació i concentració a Cicle Superior i ESO.  També 
continuarà obert el debat a l’ESO, d’encarregar l’educació emocional a una persona 
que vulgui i estigui preparada per fer-ho pel cas d’aquelles tutories que no se sentin 
còmodes impartint aquesta matèria. 
 
De cara a cursos posteriors (2015-2016 i 2016-2017), ens plantegem: 
 En la formació a les famílies, prioritzar el treball de l’empatia. 
 Facilitar a les famílies els indicadors d’avaluació d’Educació Emocional, per 

cursos. D’aquesta manera complirem amb el triple objectiu d’informar- orientar, 
donar-li visibilitat al programa d’EE i preparar el terreny per poder passar el 
primer esborrany de Q2 que havíem plantejat. 

 Tornar a passar el Q2, enriquit i millorat, per tal de tenir indicadors d’anàlisi per 
poder contrastar si els  valors més baixos tenen a veure amb la tutoria o amb el 
grup i poder introduir eines de millora. 

 Revisar, en un Claustre monogràfic, el tractament de la relació amb els i les 
mestres a les entrevistes per tal de veure si podem tenir valors més estables. 

 Tenir en compte les prioritats, a nivell de formació en aspectes relacionats amb 
l’EE de pares i mares, expressada al Q2. 

 
PLA DE TREBALL 14 15 COORDINADORA  
 
Treball amb cicles:  

 Mantenir les reunions trimestrals amb cada cicle amb l’objectiu de: 
o Fer el retorn de l’anàlisi de la memòria del curs passat. 
o Elaborar (a partir d’una proposta prèvia) els indicadors d’avaluació que 

ens han de permetre fer un pas endavant en l’avaluació del programa.  
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 Facilitació d’algunes dinàmiques a les assemblees dels diferents cursos a 
demanda (en particular, donar seguiment als sociogrames de conductes socials 
a l’aula que el curs vinent es faran a 2ni 6è de Primària i 1r d'ESO).  

 Donar seguiment als conflictes “importants” de les tutories. 

 Seguir fent observacions de les classes d'EE (en funció de la disponibilitat horària 
de la coordinadora). 

 Fer còpies d’un material molt bo de relaxació i concentració per Primària i ESO. 
 
Claustre: 

 Organitzar els 3 claustres monogràfics: dedicar-ne un a formació, en particular a 
rebre un taller impartit per l’institut d'Ecologia Emocional; un segon claustre 
podria estar orientat a fer la devolució de les enquestes d'EE que van respondre 
les famílies el curs passat i a que cada cicle expliqués alguna bona pràctica d'EE; 
el tercer hauria d'estar orientat a fer una explicació de com s’han d’omplir les 
graelles i a fer una pràctica formativa sobre l’encaix de les diferents activitats 
d'EE en els diferents objectius).  

 Explicar el programa als nous mestres. 

 Comprar més llibres relacionats amb l’EE a càrrec del pressupost Ubuntu (inclou 
la demanda de Cicle superior).  

 Valorar la compra de l’aplicació de la freqüència cardíaca. 

 Presentar el programa d'EE a les jornades d'EE. Lligat amb aquest objectiu, 
estudiarem la possibilitat d’enregistrar un parell de vídeos: un, fet per l’alumnat, 
que expliqui el programa i un altre (potser es pot demanar la col·laboració dels 
pares) que reculli les inquietuds que tenen les famílies respecte l'EE. També 
relacionat amb això, fer el recull de la formació en EE dels docents. 

 Es farà el seguiment del protocol de gestió de conflictes a la comunitat escolar i 
gestionar els conflictes que sorgeixin, si s’escau.  

 
Servei de mediació:  

 La coordinadora del programa continuarà trobant-se al migdia per fer formació 
continuada amb l’alumnat mediador.  

 A més, l’alumnat mediador iniciarà un nou servei tipus “Parlem-ne”29 adreçat a 
l’alumnat de Cicle inicial i mitjà. Aquest servei es portarà a terme a alguna estona 
d’esbarjo i serà supervisat per la coordinadora del programa per tal de garantir 
que si hi ha conflictes “importants” arribin a la tutoria.  

 
Treball amb famílies:  

 Informar a les reunions de pares de P5 de l’existència del Programa d'EE de 
l’escola. 

 Informar a totes les reunions de pares de l’existència de pares, mares i mestres 
mediadors/es i de la possibilitat de sol·licitar mediacions. 

 Ofertar el curs d’introducció a la gestió dialogada de conflictes. Valorar la 
possibilitat que les famílies ja formades imparteixin part del curs. 

                                                 
29 Vegeu Annex VIII 
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 Sessions de formació continua mensuals amb les famílies i mestres que desitgen 
ser mediadors/es. Incorporació dels mateixos a la gestió de conflictes 
famílies/mestres i mestres/alumnat i a aspectes relacionats amb l'EE. 

 Crear una llista de distribució adreçada a les famílies que desitgen més 
informació sobre EE.  

 
 

4. Limitacions:  
 
A l’hora de començar el practicum anava una mica perduda. Veia que hi havia un 
camp molt ampli però em resultava francament difícil agafar un fil i estirar-lo. Em 
van resultar especialment útils les primeres dues trobades amb la tutora de 
pràctiques, que em va ajudar a posar llum i a obrir-me camps, a preguntar-me coses i 
a oferir-me propostes. Així vaig arribar a definir quin seria l’enfoc del treball. Partint 
del recorregut fet fins ara en l’aplicació del programa d’EE en l’Escola Guinardó i 
veient els resultats de l’avaluació de mestres i alumnes, l’objectiu seria doble: per 
una banda poder tenir una visió més completa ampliant l’àmbit d’avaluació a les 
famílies i per altra, aprofitar aquesta “excusa” per introduir eines de reflexió sobre 
Educació Emocional a les famílies. 
 
Aquesta avaluació es faria a partir d’un qüestionari inicial, que pretendria ser una 
primera eina de sensibilització (en tant que creia que la participació de les famílies 
no seria tan important com per considerar-la representativa de les famílies de 
l’escola). Aquest ens donaria informació general del perfil de pares i mares que 
responien el qüestionari. 
 
Desprès els convidaríem a fer un segon qüestionari, que és el que ens serviria per 
avaluar el programa d’EE (des de l’àmbit de les eines de la tutoria i dels canvis -si n’hi 
ha- observats en els seus fills i filles). Per incentivar la participació, oferiríem a les 
famílies la possibilitat de fer el test de competències emocionals del GROP (del qual 
rebrien feedback) -que ens podria donar una tercera visió-. En aquest segon 
qüestionari, recolliríem no només l’avaluació sinó també els suggeriments que 
puguin fer-nos a nivell de voler (o no) més formació en EE i el format d’aquesta. 
 
Un cop vaig tenir clar cap a on tirar, vaig partir del llibre coordinat pel Manuel 
Álvarez González30 per treure idees de qüestionaris. Tenia clar que primer volia 
oferir-ne un com a “divertimento”, que despertés la curiositat de les famílies i que 
els convidés a fer-lo per poder engrescar-los a participar. Per això vaig triar 
“Eduques emocionalment al teu fill/ la teva filla?”31. La veritat és que inicialment vaig 
pensar que l’havia d’agafar fil per randa. Aviat em vaig adonar que això no era 
convenient. 
 

                                                 
30

 Álvarez González, M. (coord.)(2006): Diseño y evaluación de programas de educación emocional. 
Madrid: Praxis. 
31 Op. Cit. Pàgines 132-136. 
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Havia de prendre decisions sobre el format del qüestionari: triar si volia fer-lo en 
línia o en paper.  

- Fer-lo en paper volia dir repartir, recollir i buidar. A Infantil i Primària era més o 
menys senzill, però aconseguir-ho a l’ESO era una missió poc menys que 
impossible. 

- Fer-lo en línia era arriscat: tot i que a l’escola tenim una intranet que els pares 
consulten amb assiduïtat, l’única experiència que teníem com a entitat eren 
unes enquestes que havíem fet sobre un tema d’horaris. Tot i la importància que 
tenia el tema, la participació va rondar el 15% (una xifra francament baixa). Amb 
aquestes expectatives, vaig pensar que era millor obrir-les a totes les famílies de 
l’escola (per por a que no hi participessin gaire). Però llavors havia de decidir si 
les feia a la mateixa intranet de l’escola o en format dels qüestionaris de google. 
Vaig provar els dos formats, però el de la intranet de l’escola era bastant més 
limitat i per això vaig triar el segon. Tot i així, les decisions no s’acabaven aquí: 
també havia de pensar si volia fer-ho en un sol format i tenir resultats globals 
d’escola o fer-lo per cursos. La primera tria era més senzilla però menys 
detallada. La segona, em permetia treure més informació i veure més perfils. Per 
tant, vaig triar fer-la per cursos. Però això volia dir adaptar també el tipus de 
preguntes perquè les situacions plantejades al primer qüestionari no podien ser 
les mateixes per un pare de P.3 que per una mare de 3r d’ESO. I així vaig anar 
fent petites variacions. Si ara mateix hagués de tornar a fer aquest qüestionari 
(el Q1), m’atreviria a fer més variacions. En aquell moment ni em vaig sentir prou 
preparada ni acabava de veure gaire clar com establir situacions paral·leles. Per 
això veureu que el qüestionari no varia gaire respecte al model del llibre. 

 
Entre el mes de desembre i gener vaig estar fent proves amb els qüestionaris,  tant 
de disseny com de buidat. Vaig pensar que era el moment de crear una carpeta al 
Drive que em permetés compartir les meves proves pilot amb la tutora de 
pràctiques i amb la coordinadora del programa d’Educació Emocional de l’Escola.  
 
Un altre qüestió important era tenir la complicitat dels meus companys i companyes 
i de l’Equip Directiu per tal que tothom rebés la informació correcta i em pogués 
donar un cop de mà en el procés32. Això m’ho van posar realment fàcil: vaig disposar 
d’un espai en una reunió de Cooperativa33 i em van ajudar també a prendre 
decisions sobre el format.  
 
L’altre detall important era la tria de la data per enviar-lo. Inicialment havia previst 
fer la primera tramesa al mes de febrer. Error. Al febrer les famílies estaven 
enfeinades amb el Carnaval i, addicionalment, les reunions de pares i mares on 
s’informava prèviament del qüestionari es feien al llarg del mes de febrer. Així és 
que vaig decidir replantejar-m’ho i vaig enviar el primer qüestionari el dia 10 de 
març. A l’escola marxem de colònies tots els cursos (menys 4t d’ESO) en el mateix 
moment: la setmana abans de les vacances de Pasqua. Vaig pensar que aquest era 
un bon moment: les famílies estaven informades del que rebrien i el fet que durant 

                                                 
32 Podeu veure el model de correu a l’Annex III. 
33

 L’Escola Guinardó és una Cooperativa de mestres. Mensualment ens reunim per debatre i prendre 
decisions sobre el funcionament de l’escola, no només a nivell pedagògic sinó també econòmic. 
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quatre dies no tinguessin els fills i les filles a casa els atorgava un “plus” de temps 
respecte a qualsevol altre moment del curs. I va ser un èxit: 227 famílies (46,3%)! 
 
Amb la moral alta desprès de l’èxit del primer qüestionari, vaig emprendre el camí 
cap al segon, que va ser una mica més difícil. Vaig fer un primer disseny, sobre la 
plataforma de la intranet34, que vaig contrastar amb la coordinadora del programa 
d’EE i que vam voler presentar al grup de pares i mares de mediació35, que s’havien 
ofert en tot moment a ajudar-me. He de dir que és un grup altament motivat i on hi 
ha una notable presència de famílies de la meva tutoria d’enguany. Per aquest 
motiu, el primer disseny d’aquest segon qüestionari el vaig centrar a primer de 
Primària. Tocava aspectes generals, referits al marc del Programa d’EE de l’escola 
però després volia veure si tots aquells aspectes que s’estaven treballant al curs en 
aquest àmbit també els podien percebre des de casa. Això volia dir fer preguntes 
com “Creus que reconeix les manifestacions bàsiques (tristesa, alegria, ira, por)? 
Això vol dir que, per exemple, nota que es posa vermell/ vermella quan s’enfada...”, 
per posar un exemple. I vaig presentar-lo perquè l’omplissin...  
 
En la trobada amb les famílies es van fer aportacions molt interessants: una d'elles 
m’obligava a reformular el qüestionari, deixant-lo amb les preguntes generals i no 
les que fan referència a l'estat emocional del seu fill o la seva filla. Quan els hi vaig 
ensenyar el qüestionari pilot van dir que serien incapaços de respondre’l perquè no 
coneixien al detall els objectius d'Educació emocional plantejats per a cada curs i 
que, per tant, ni havien parat atenció en molts d'aquests aspectes.  
 
L’evidència estava servida: No estàvem informant a les famílies dels aspectes que 
treballàvem a cada curs ni de quins eren  els indicadors que podien observar per 
poder avaluar si els mostraven en el seu dia a dia. Això convertia aquest segon 
model en obsolet i m’obligava a replantejar-lo, en termes més generals. I això és el 
que vaig fer, a l’hora que prenia bona nota de que calia que li donéssim una bona 
empenta al disseny dels indicadors per transmetre’ls a les famílies en un futur 
proper. Així vaig arribar al disseny del segon qüestionari, amb aquesta col·laboració 
imprescindible del grup de mediació. I vaig prendre bona nota de dos “nous” 
objectius i una proposta de treball cooperatiu: 
a) Que el curs vinent es lliuri a les famílies els objectius del programa i els 
"continguts emocionals" a treballar amb més concreció per a cadascun dels cursos. 
b) Que el curs vinent o d'aquí dos puguem passar els qüestionaris complets tal i com 
els havíem pensat ara (encara que no disposem d'aquesta informació a l'acabar el 
practicum). 
c) L’oferta  de les famílies de mediació per tal de col·laborar en l’elaboració dels 
indicadors d’avaluació i la proposta de creació d’un espai “d’escola de pares i 
mares”. 
 

                                                 
34 La plataforma virtual que compartim amb les famílies es diu Clickedu. 
35 El grup de pares, mares i mestres de mediació és un conjunt de persones que han rebut formació a 
l’escola en EE i mediació i que hem cregut convenient reunir-nos mensualment (més o menys) pe 
crear un espai de reflexió i pràctica per poder atendre –en cas que fos necessari- les sol·licituds de 
mediació entre pares-mares, entre pares i fills o entre pares i mestres. 
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Replantejar els continguts del segon qüestionari també em va portar a pensar a fer-
lo amb el mateix format que l’anterior i recollir a la darrera casella el correu 
electrònic dels pares i mares que desitgessin rebre les instruccions per a fer el QDE-
A del GROP. I el format m’ha resultat francament útil, tant per a la consulta i per 
anar fent les devolucions com per consultar els resultats i fer els gràfics. 
 
Un cop resolt aquest tema, semblava que el més difícil ja estava fet: només es 
tractava d’anar recollint les adreces electròniques un cop anava rebent les 
respostes i enviar les instruccions per al del GROP (sempre tenint en compte el grup 
al que pertanyien). Havia d’anar emmagatzemant aquestes adreces, classificades 
per cursos, per fer la devolució dels resultats del QDE. Quan vaig tenir l’informe dels 
resultats que em va fer la Núria Pérez, el vaig anar enviant (en el benentés de que jo 
feia la devolució a les persones que m’havien dit que volien fer-lo, sense saber del 
cert qui realment l’havia omplert, ja que l’identificador era el DNI i jo no sabia a qui 
corresponia a partir d’aquesta dada). I llavors vaig tenir la sorpresa de trobar-me 
una trentena de pares/mares que m’enviaven correus dient-me que no s’havien 
trobat al quadre de resultats. Ho vaig parlar amb la tutora de pràctiques i vam 
quedar que posaria un termini i li enviaria un llistat amb els DNI d’aquestes persones 
per tal de poder-les buscar (podia ser que no haguessin posat l’identificador de 
grup, per exemple). Així ho vam fer, però va representar una feina addicional –a 
final de curs- tant pel GROP com per a mi. I d’aquesta trentena de pares/mares, 
només vam poder trobar-ne 10. La resta possiblement no va fer el QDE sinó el Q1 o 
el Q2 i es va fer un embolic de qüestionaris. Cap d’ells/elles em va posar cap 
problema ans al contrari, van agrair-me la preocupació. 
 
Amb els resultats a la bústia de correu, va haver-hi alguns pares i mares que 
demanaven eines per a millorar aspectes concrets. I la generositat de la Núria Pérez 
em va permetre obsequiar-los amb el document electrònic Actividades de 
autoaplicación para la mejora de las competencias emocionales36. 
 
A partir d’aquí, la feina que quedava ja era tota meva: buidar resultats i organitzar 
tota la informació de la manera que em semblés més entenedora i útil per a qui 
tingués interès a llegir el document. Espero haver complert el meu objectiu. 
 
No voldria acabar el treball sense dir que res del que hi ha en aquest treball hauria 
estat possible sense la col·laboració imprescindible i entusiasta del grup de 
mediació, de la Sheila (la coordinadora del programa d’EE de l’Escola Guinardó), dels 
pares i mares que han participat amb els qüestionaris, de les aportacions de la meva 
tutora de pràctiques, del suport de la meva parella, dels comentaris de les meves 
companyes de Postgrau i de l’ajut dels i les mestres de l’Escola Guinardó.   
 
Més enllà del resultat final, m’enduc tot el que m’ha aportat el procés i l’estimulant 
correspondència electrònica que s’ha establert amb els pares i les mares que hi han 

                                                 
36 Pérez Escoda, N. y Sánchez Gallardo, R. (2009). Actividades de autoaplicación para la mejora de las 
competencias emocionales. En Álvarez, M. y Bisquerra, R. (Coords.). Manual de orientación y tutoría 
(versión electrónica). Barcelona: Praxis 
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participat, que són un excel·lent motor de treball i implicació en la millora del 
programa. Moltes, moltíssimes, gràcies! 

 

Sant Gervasi, agost del 2014 
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Annex I: Guió del Projecte 
 
Títol, i subtítol (si s’escau) 
Nom de l’estudiant: Diana Vilaseca i Baró 
Any del curs: 2013-2014 
Nom de la tutora: Núria Pérez Escoda 
Àmbit o sector : Educació formal. 
Destinataris, col·lectiu a qui es dirigeix: pares i mares de l’alumnat de l’escola. 
Centre: Escola Guinardó. Carrer Doctor Valls, 22-26.  080841 Barcelona.Telèfon: 
93.435.39.40.  
www.escolaguinardo.cat 
E-mail: info@escolaguinardo.cat (administració), francesc@escolaguinardo.cat 
(Director), monicac@escolaguinardo.cat (coordinadora de pràctiques), 
sheila@escolaguinardo.cat (coordinadora del programa d’EE i Gestió de Conflictes) 
 
Descripció del programa 
1. Objectius del programa. 
Partint del recorregut fet fins ara en l’aplicació del programa d’EE en l’Escola 
Guinardó i veient els resultats de l’avaluació de mestres i alumnes, l’objectiu seria 
doble: per una banda poder tenir una visió més completa ampliant l’àmbit 
d’avaluació a les famílies i per altra, aprofitar aquesta “excusa” per introduir eines 
de reflexió sobre Educació Emocional a les famílies. 
Aquesta avaluació es faria a partir d’un qüestionari inicial en línia, extret del llibre 
Disseny i Avaluació de Programes d’Educació Emocional , que pretendria ser una 
primera eina de sensibilització (en tant que possiblement la participació de les 
famílies no sigui tan important com per considerar-la representativa de les famílies 
de l’escola). Aquest ens donarà informació general del perfil de pares i mares que 
responen el qüestionari. 
Desprès els convidaríem a fer un segon qüestionari en línia, que és el que ens 
serviria per avaluar el programa d’EE (des de l’àmbit de les eines de la tutoria i dels 
canvis -si n’hi ha- observats en els seus fills i filles). Per incentivar la participació, 
oferiríem a les famílies la possibilitat de fer el test de competències emocionals del 
GROP (del qual rebrien feed back) -que ens podria donar una tercera visió-. En 
aquest segon qüestionari, recolliríem no només l’avaluació sinó també els 
suggeriments que puguin fer-nos a nivell de voler (o no) més formació en EE i el 
format d’aquesta. 
 
Continguts : Relació de temes 
2. Estructura : Parts del treball. 
1. Presentació / Introducció 
2. Antecedents: 
    2.1 Com neix el programa? 
    2.2 Cronograma 
    2.3 L’avaluació del programa 
        2.3.1 Alumnat 
        2.3.2 Mestres 
3. I ara què? Objectius del treball 

http://www.escolaguinardo.cat/
mailto:info@escolaguinardo.cat
mailto:francesc@escolaguinardo.cat
mailto:monicac@escolaguinardo.cat
mailto:sheila@escolaguinardo.cat
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    -Cronograma 
4. Fonaments de l’estudi 
5. Conclusions i Pla de treball 
6. Annexos: Qüestionaris, resultats del qüestionari, etc 
 
3. Planning: Intent de temporitzar o preveure quan es realitzarà les diferents fases 
de l treball per complir amb el termini d’entrega. 
- Novembre 2013: Primera trobada d’orientació del treball amb la tutora de 
pràctiques.  

- Trobada amb la coordinadora del programa d’EE de l’Escola Guinardó per 
parlar de l’enfoc del practicum i valorar les possibilitats de camp de 
treball.     

- Desembre 2013: Comentari amb el grup de pares i mares del grup de Mediació de 
l’Escola Guinardó sobre l’enfoc del Practicum i sol·licitud de col·laboració amb les 
famílies. Exposició de l’avaluació i resultats dels programa d’EE a l’Escola (a aquest 
grup de pares). 

- Segona trobada amb la tutora de pràctiques per tal de concretar els 
objectius del treball. 

-  Lectura de bibliografia relacionada amb el tema del treball. 
- Gener 2014: Creació d’una carpeta al drive que em permeti compartir els 
documents de treball amb la tutora de pràctiques i amb la coordinadora del 
programa d’EE de l’Escola Guinardó. 

- Creació dels primers esborranys de formulari i proves de funcionament. 

- Guió de treball (Annex 1) 

- Tercera trobada amb la tutora de pràctiques per exposar el treball fet fins 
al moment, resoldre dubtes i plantejar dificultats. 

- Trobada amb la coordinadora del programa d’EE de l’Escola i presentació 
del treball. 

- Trobada amb l’Equip Pedagògic de l’Escola per explicar el Pla del 
Practicum. 

- Espai al Claustre per informar del Practicum i demanar que expliquin a les 
famílies el tema dels qüestionaris a les Segones Reunions Generals de 
Pares i Mares (en el marc de la presentació dels resultats de l’avaluació 
del Programa d’EE de l’escola). 

- Presentació dels qüestionaris al grup de pares i mares de Mediació, per 
tal de rebre comentaris, aportacions i suggeriments de millora. 

- Febrer 2014: Informació, a les reunions generals de pares i mares, dels qüestionaris 
d’avaluació del programa. 

- Enviament en línia del primer formulari. Buidat i primeres impressions.  

- Redacció de la part del treball referida als antecedents. 

- Ampliació de lectures referides a l’objecte del treball per tal de 
fonamentar l’estudi. 

- Març 2014: Enviament en línia del segon qüestionari. Buidat i primeres impressions. 
Agraïment i retorn (formulari GROP) 

- Redacció de la fonamentació del programa. 
- Abril Juny 2014: Info formulari GROP? 

- Redacció de les conclusions? 
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- Juny Juliol- Setembre 2014: Lliurament del treball?     
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Veure “L’enfocament sociocrític de l’educació per a la pau”, Escola de cultura de 
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ANNEX II. Explicació del model CIPP d’Stufflebeam 

 

Aquest model segueix les segtic de l’educa 
1) An est model segueix per a descobrir el context ambiental en quió ’ubica el 
centre educatiu (nivell socioeconuió per a la pau”, Escola de cultura de pau, 
http://www.pangea.org/unescopau/img/educacio’orientacicentre eduAquest 
ancentre educatiu (nivL’estructura i organitzaci (nivell socioeconuió per a la pau”, 
Escola de cultura de pau, httcomunitat, serveis’implementaci organitzaci (nivell 
socioeconuió per a la pau”, Escola de cultura de  
- El format del programa (curs introductori, curs intensiu, al llarg de tot el curs, 

curs d’acci introductori, curs intensiu, al llarg d’execucitr etc).  
- Si existeix coordinador/a del programa en el centre: quin temps dedica a 

l’orientaciix coordinador/a del programa en el centre: quin temps dedica a lre, 
etc.pau, ’orientaciix coordinador/a del prL’actitud: quina d: q’actitud davant 
l’orientaciavant ldinador/a del programa en el centre: quin temps dedica a lre, 
etc.pau, httcimunitat,  

 
2) Identificacildinador/a del prol’objectiu fonamental de l’anjectiu fonamental de la 
del programa en el centre: quin temps dedica a lre, etc.pau, httcimunitat, 
serveis/unescopau/img/educacion/anexo19.pdf).ares i Mares (en el marc de la 
presentació dels resul’anjectiu fonamental de la del programa en el centre: quin 
temps dedica a lre, etc.pau, httció, etc.).serv’informacifonamental de la del 
programa en el centre: qui’objectiu de prendre decisions sobre qu en el centre: quin 
t’intervencie prendre decisions sobre qu en el cen’identificaci. endre decisions sobre 
qu ea fase ’anentificaci. endre decisions sobre qu ea fase ntre: qui’intervencici. 
endre decisions sobre qu ea fase ntre: quin temps dedica a lre, etc.pau, httció, 
etc.).serveis/une’intervindrci  
 
3) Disseny del programa Identificades i prioritzades les necessitats i, al mateix 
temps, considerades les necessitats i competrveis socials, educatius i 
dn/anexo19.p’estentificades i prioritzades les nece’accintificades i prioritzades les 
nsegssitats i, al m 
- Fonamentacides i prioritza aquesta fonamentaciioritzades les nsegssitats i, al 

mateix temps, con’equip que dissenya el programa. s nsegssitats i, al mateix 
temps, considerades les necessitats i competrveis socials, educatius i 
dn/anexo19.pdf).ares i Mares (en el marc de la presentaca; “les formes de fer” 
amb les quals se senten identificats; i la concepció que es té de l’educaciue 
dissenya el programa. sFormulacie d’objectius: formulats en termes de compet. 
s nsegssitats i, al mateix temps, considerades les necessitats i competrveis ees o 
dimensions prioritàries, segons els curs i nivell educatiu corresponent. Aquests 
objectius han de ser formulats de forma clara, concisa i operativa, per a què 
permetin dissenyar les estratègies d’accimulats en termes d’actuaciats 
e’avaluacits Continguts a desenvolupar: seleccionant els coneixements, 
habilitats i actituds a desenvolupar per als usuaris de la intervencide les s ees o 
dimensions prio’adequar-se en la seva estructura i seqats i act a l’etapa 
madurativa i al nivell educatiu dels destinataris. 
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- Seleccimad’activitats: el nombre d’activitats plantejades per a la consecucis 
destinataris.tiu dependrplantejades per a la consecucis destinataris.i del temps 
del qual es disposi per a la intervenció. És recomanable fer una fitxa tècnica de 
cada activitat seleccionada, on es contemplin els següents aspectes: a) objectius 
proposats; b) descripció de l’activitat; c) destinataris; d) valoracia inte’activitat; 
e) durada; f) nivells d’execuciat; e) ts (criteris d’avaluacit; eRecursos per al 
desenvolupament de les activitats: cal distingir els recursos materials (amb 
qutivitats: cal És recomanable fer una fitxa tècnica de cada activit’ha de tenir 
present el nombre d’hores invertides pel professor i personal coordinador, 
aixecomanable fer una fitxa tècnica de cada activittaris.i del temps del qual es 
disposi per a la intervencióassen, no perquè estiguin mal planificats, sinó perquè 
no s’han previst els recursos necessaris per a la seva execucixecomanable fer 
una fitxa tècnica de cada activittaris.i del temps del qual es disposi per a la 
intervencióassen, no perquè es’hauran d’elaborar, altres s’hauran d’adaptar o 
bltres scursos necessaris per a la seva execucixecemporalitzaciresde les 
activitats, el ms necessaris per a la seva execucixecomanable fer una fitxa 
tècnica ’ha d’especificar el nombre d’hores que necessitare ds necessari possible 
a la realitat on es durà a terme el programa. Sgrama si prèviament no es disposa 
dels rDestinataris: delimitant a qui va adrenecessari possible a la realitat on es 
durà a terme el programa. Sgrama si prèviament no es’intervencit a qui va 
adreneceel programa i adequant els continguts, le’antervencit a qui va 
adreCriteris d’avaluaci d per a cada objectiu s’han de definir prtiu sdreneceel 
programa i’execucidefinir prtiu sdreneceel programa i adequant els 
’èxecucidefinir prtiu sdreneceel programa i adequant els 
contin’avaluaciefiCostos: el pressupost econiament els indicadors d adequant els 
continguts, les 

4) Aplicaciost econiament efruit de l’anuit de liost econiament els indicadors d 
adequant ’elaborar el quel programa: ls indicadors d adequant els continguts, les 
activ 
5) Avaluaci quel programa: que contempla com s’avaluarntempla com sgrama: ls 
indicadors d adequant els continguts, les activitats i, en especial, les 
es’aplicacitempla com sgrama: ls indicadors d adequant  
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Obiols i Soler, Meritxell: http://hdl.handle.net/10803/2347 Pttp://h (Tesi doctoral)
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ANNEX III 
 

A. Qüestionari pels 
mestres l’educació 

emocional (anònim) 
B. Guió d’observació 

d’aula 
C. Qüestionari d’opinió 
de l’alumnat al final  del 
programa  d’Educació 

Emocional 
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A. Qüestionari pels mestres l’educació emocional 
(anònim) 
 
 Sí No 

Creus que el professorat està ben format en educació emocional?   

Has realitzat algun curs relacionat amb l’educació emocional?   

Estaries disposat/da a realitzar algun curs de formació d’educació 
emocional aquest curs o el vinent? 

  

Et consideres preparat/ada  per portar a  terme la matèria d’educació emocional?   

Crec que la matèria d’educació emocional l’haurien d’impartir els mestres que 
estiguin més capacitats per fer-la (no necessàriament la tutoria) 

  

Crec que l’educació emocional és una qüestió transversal en la que s’hauria 
d’implicar tot el claustre 

  

Considero que les activitats que es puguin realitzar a l’aula sobre l’educació 
emocional no serveixen de gaire, ja que després l’alumnat no ho aplica fora de l’aula 

  

 
1. Considero que l’educació emocional dels nens i nenes és molt important per el seu 
desenvolupament integral: 
○ Molt 
○ Regular  
○ Poc 
○ Gens 
 
2. Crec que les tècniques de relaxació/concentració són importants pel desenvolupament integral 
de l’alumnat: 
○ Molt 
○ Regular  
○ Poc 
○ Gens 
 
3. Crec que està bé que dediquem una hora setmanal a la realització d’activitats relacionades amb 
l’educació emocional i la gestió de conflictes. 
○ Sí 
○ No, perquè__________________________________________________________  
 
4. Crec que és prioritari dedicar una hora setmanal a altres coses (abans que a l’educació 
emocional) 
○ Sí 
○ No, perquè__________________________________________________________  
 
 
 
5. Hi ha una part important de l’educació emocional que està fora del meu abast ja que té a veure 
amb el currículum ocult i no tinc clar que actualment els mestres de l’escola siguem prou 
“emocionalment intel·ligents” 
○ Estic d’acord perquè _______________________________________________  
○ No estic d’acord perquè _______________________________________________  
 
6. De l’actual programa d’educació emocional que estem desenvolupant a l’escola 
o M’agrada _________________________________________________________  
o No m’agrada _______________________________________________________  
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B. Guió d’observació d’aula 
 
- L’activitat s’ha adaptat a les característiques de l’alumnat? 
- Hi ha coherència entre les activitats plantejades i l’actitud dels docents que les 

faciliten? 
- El programa es desenvolupa d’acord amb la fonamentació teòrica i la filosofia 

d’aplicació subjacents? 
- La constatació dels resultats parcials (per exemple, l’assoliment dels objectius 

de les activitats aplicades) es consideren allunyats o concordants respecte els 
proposats inicialment?  

- L’alumnat mostra interès/motivació vers les activitats? Què els agrada ? Què no 
els agrada ? Què voldrien canviar? 

- Quin tipus de problemes han aparegut i com s’han tractat? 
- El professorat es mostra satisfet amb l’experiència? Quina percepció tenen de 

l’activitat? 
 

 

C. QÜESTIONARI D’OPINIÓ DE L’ALUMNAT AL FINAL 
DEL PROGRAMA D’EDUCACIÓ EMOCIONAL 
 

o T’ha semblat interessant la matèria d’educació emocional? 
o Consideres que has après coses que ignoraves? Quines? 
o Indica alguna de les competències apreses que apliques a la vida quotidiana. 
o Creus que el programa ha servit per a millorar les relacions entre els 

companys de classe? 
o Creus que el programa ha servit per a millorar les relacions entre professors i 

alumnes? 
o Creus que t’ha servit per a controlar millor la impulsivitat? 
o Creus que t’ha ajudat a augmentar la tolerància a la frustració? 
o Assenyala els aspectes que ja eren coneguts i que no han aportat res nou. 
o Consideres que val la pena repetir l’experiència el curs vinent?
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ANNEX IV 
 

Plantilla en la que 
es recullen les 

activitats 
relacionades amb 

l’educació 
emocional a l’Escola 

Guinardó.
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REGISTRE D’ACTIVITATS EE. Curs ________  Nivell: _____ EPRI 

 

OBJECTIUS   

1. OBJECTIU GENERAL: CONÈIXER I COMPRENDRE LES PRÒPIES EMOCIONS I LES DELS ALTRES 

 ACTIVITATS VALORACIÓ CRITERIS AVALUACIÓ 
(indicadors) 

1.1. Adquirir un major 
coneixement de les 
pròpies emocions. 
 

    
 
 
 

1.2. Identificar les 
emocions dels altres. 
 

 
 
 

  

2. OBJECTIU GENERAL: APRENDRE A REGULAR LES PRÒPIES EMOCIONS 

 ACTIVITATS VALORACIÓ CRITERIS AVALUACIÓ 
(indicadors) 

2.1. Desenvolupar 
l’habilitat de regular les 
pròpies emocions 

  
 

 

2.2. Desenvolupar la    
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tolerància a la frustració. 
 

2.3. Aprendre tècniques 
de relaxació i 
concentració 
 

   

2.4. Adoptar una actitud 
positiva davant la vida 

   

3. OBJECTIU GENERAL: POTENCIAR L’AUTOESTIMA I LA MOTIVACIÓ 

 ACTIVITATS VALORACIÓ CRITERIS AVALUACIÓ 
(indicadors) 

3.1. Prendre consciència 
de la pròpia autoestima i 
millora d’aquesta  
 

   

3.2. Potenciar la 
capacitat d’esforç i 
l’habilitat d’automotivar-
se 

   
 

4. OBJECTIU GENERAL: DESENVOLUPAR UNA MAJOR COMPETÈNCIA EMOCIONAL EN LES RELACIONS SOCIALS 

 ACTIVITATS VALORACIÓ CRITERIS AVALUACIÓ 
(indicadors) 
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4.1. Potenciar actituds de 
respecte i tolerància. 
 

   

4.2 Desenvolupar les 
habilitats comunicatives: 
comunicació no verbal, 
capacitat d’escolta i 
assertivitat 

   
 

4.3 Adquirir habilitats 
socials 
 

   

4.4 Potenciar el 
sentiment de pertinença 
al grup i el valor de la 
cooperació. 

    

4.5 Augmentar la 
comprensió del conflicte 
i el repertori d’habilitats i 
recursos en Gestió 
Dialogada de Conflictes 
(GDC). 
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EXEMPLE: REGISTRE D’ACTIVITATS EE. Curs 2013-2014 1r EPRI37 

 

OBJECTIUS   

1. OBJECTIU GENERAL: CONÈIXER I COMPRENDRE LES PRÒPIES EMOCIONS I LES DELS ALTRES 

 ACTIVITATS VALORACIÓ CRITERIS AVALUACIÓ 
(indicadors) 

1.1. Adquirir un major 
coneixement de les 
pròpies emocions. 
 

Quins sentiments coneixem?  
Joc del Jclic “Emocions i 
sentiments”: 
http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=3
309  
 
Llistar, definir, veure/buscar imatges 
que el representin, posar exemples, 
representar-los, classificar-los en 
agradables i desagradables, 
comentar actituds i comportaments 
de la gent davant el sentiment. 
Si cal introduir sentiments nous, 
seguirem tot el procés anterior. 
 
Per taules, completen un quadre 

La valoració de les activitats proposades 
segueix essent molt bona. 
 
És una bona activitat per ajudar-los a 
entendre que no hi ha sentiments bons o 
dolents i que el que és important és que  
vagin aprenent a canalitzar els que els 
resulten desagradables   o són viscuts 
pels altres com a “dolents”. 
 
Cal ser pacients i deixar-los temps perquè 
puguin anar omplint el carnet en 
qualsevol moment del dia ja que la 
consigna és anar registrant les emocions 
que anem sentint i, per tant, si canvien, 
s’ha de registrar. 

 
 
 
 

                                                 
37 Fet per Mireia Pablo i Monrabà i Diana Vilaseca i Baró, tutores de 1r de Primària de l’Escola Guinardó el curs 2013-2014. 

http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=3309
http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=3309
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d’emoticones i hi enganxen l’emoció 
que associen a aquella imatge.  
 
Representar-los amb un dibuix 
senzill consensuat i penjar-los a la 
classe. 
Omplir un carnet de les emocions 
durant dues setmanes. Al final, anar 
comentant com s’han sentit, si els ha 
costat o els ha agradat omplir-lo o 
no. Per què? 
ANGLÈS I CLIL 
How are you and how do you feel? 
(hem introduït aquesta “rutina” a 
l’inici de les classes). 
How many are happy today? How 
many sad? How many angry? 
Hem treballat en anglès els següents 
estats emocionals: happy, sad, angry 
and tired. 
MÚSICA 
Audició de la “Simfonia fantàstica” 
de Berlioz. Treball sobre el 
reconeixement de la por a partir de 
l’escolta de l’audició (expressió de 
cara i cos quan sentim por). 
Reconeixement de la por en un 
mateix i els demès quan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valorem molt positivament l’introducció 
d’aquesta rutina. L’alumnat espera el 
moment de la pregunta i si se m’oblida, 
m’ho recorden. És una bona rutina d’inici 
i de connexió amb l’espai personal. 
 
 
 
 
 
 
Valorem positivament aquest treball ja que 
el fet de tractar-ho a l’aula i tenir l’exemple 
personal i col·lectiu ens dóna l’oportunitat 
de normalitzar el tema. El fet de compartir 
les diferents pors i experiències ens fa 
entendre que tots tenim neguits, que no hem 
de tenir vergonya a l’hora d’explicar-los i ens 
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l’experimentem. permet acceptar-nos i conèixer-nos a 
nosaltres mateixos i al grup classe.  

1.2. Identificar les 
emocions dels altres. 
 

Activitat de reconeixement 
d’emocions 
Expliquem tres històries personals 
relacionades amb la tristesa, 
“l’enuig” i l’alegria. Reconeixem 
quina emoció ens desperta i quins 
senyals ens dóna el nostre cos quan 
la sentim. Ens fem fotografies quan 
sentim aquesta emoció. 
Activitat de la flor 
Tothom (mestres també) dibuixa una 
flor molt gran en un DIN-A3. Quan 
totes estan acabades anirem passant 
per la flor dels companys i 
companyes per escriure-hi un 
comentari amable. Condicions: 
A cada flor només hi pot haver una 
persona escrivint; podem esperar i 
fer cua o anar primer a una altra flor. 
Cal fer l’activitat en silenci. 
 
 
 

Aquesta activitat la vam fer a la classe dels 
Espiadimonis i a Saltamartins amb un format 
diferent i els hi va agradar molt. 
És una activitat molt potent i els nens i nenes 
encara la recordaven a final de curs i demanaven 
repetir-la. 
La idea era poder fer un llibre de fotografies 
representant les diferents emocions treballades, 
però se’ns va menjar el temps i no la vam poder 
acabar. 
Hem fet aquesta activitat el darrer dia del curs.  
Creiem que ha estat una manera bonica d’acabar. 
Els hi ha agradat molt i tothom ha seguit amb 
interès i atenció les consignes donades. 
Malgrat demanéssim que no tornessin al seu lloc 
fins que l’activitat s’acabés, hi ha hagut força nens 
i nenes que no han pogut resistir la temptació 
d’anar tornant al seu lloc per llegir el que els hi 
anaven escrivint. 
Per tancar l’activitat, hem demanat que cadascú 
busqués un espai tranquil per llegir el que els i les 
altres els havien escrit. Els hi hem repartit un 
caramel per acompanyar el dolç moment en que 
els i les altres ens diuen coses boniques. Es van 
endur la flor a casa, de record. Recomanem 
repetir-la en les mateixes dates. 

 

2. OBJECTIU GENERAL: APRENDRE A REGULAR LES PRÒPIES EMOCIONS 
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 ACTIVITATS VALORACIÓ CRITERIS AVALUACIÓ 
(indicadors) 

2.1. Desenvolupar 
l’habilitat de regular les 
pròpies emocions 

Qui no té por?  
Lectura i reflexió del text “Qui no té 
por?” del llibre “Jo, tu tots 
nosaltres” (Santillana) 
Activitats del llibre: 
Identifiquem què ens fa por. 
Diferenciem entre pors reals i pors 
imaginàries. 
Gravem un vídeo de tothom que vol 
participar, on expliquem les coses 
que ens fan por i què fem per 
“superar-la”. 
Fem un llistat de les coses que ens 
fan por. Per grups, les classifiquem 
segons siguin pors reals o no. 

Tot i que els costa fer la classificació 
entre les pors reals i les que no, els 
agrada parlar de coses que fan por. 
Reconeixen, d’aquesta manera, que als i 
les altres també en tenen. 
 
 
 

 

2.2. Desenvolupar la 
tolerància a la frustració. 
 

Carnet de tampons: "Ho faig bé!"  
(Funcionament explicat més avall) 
Llistat de punts verds i vermells: 
Compleixo les normes i els hàbits 
treballats (Si tinc menys de tres 
punts vermells, puc anar a jugar a la 
placeta els dilluns. Puc 
“contrarestar” un punt vermell amb 
tres de verds) 

La valoració de l’activitat proposada és molt 
bona. 
Bona activitat per aprendre a reconèixer 
quan no s’han guanyat el tampó, a explicar 
en veu alta el perquè i a tolerar el fet de no 
tenir-ne. 
Bona activitat per prendre consciència dels 
seus actes i aprendre a compensar actituds i 
comportaments. Bon exercici de regulació 
emocional. 
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Autoavaluacions al finalitzar els 
treballs en grup 
Treball de grup per elaborar els Jocs 
Florals. Avaluació i reflexió. 
(Expressió escrita) 
Autoavaluació i avaluació del 
compliment dels càrrecs de la classe. 

 
Bones activitats per aprendre a acceptar 
el punt de vista del grup en relació a 
l’aportació personal de cada membre. 

2.3. Aprendre tècniques 
de relaxació i 
concentració 
 

Mandales 
Massatges per parelles 
Visualitzacions amb música i veu. 
Control de la Respiració 
Cuc de massatges 
Visualitzacions respiració 
 

L’activitat la fem les mestres a partir de les 15h, 
per tal que hi participin tot@s. Hem hagut de 
regular-les perquè al principi les van convertir en 
una competició a veure qui en feia més. 
També hem gravat en vídeo una cadena de 
massatges entre ells i elles. Els hi encanta veure’l! 
Tenim pendent poder-lo fer visible a les famílies. 
El darrer trimestre han fet la demanda, alguns 
nens i nenes, de ser ells i elles qui facin les 
visualitzacions. Malgrat ho hem entès com una 
bona iniciativa i ho hem provat, li veiem 
l’inconvenient de que no tenen prou potència de 
veu per fer-la arribar a tothom i això genera 
dispersió. 

 

2.4. Adoptar una actitud 
positiva davant la vida 

No hem fet activitats concretes 
encaminades a treballar aquest 
objectiu però hem procurar 
transmetre als nens i nenes 
optimisme, confiança en les pròpies 
possibilitats, bones expectatives de 
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canvi davant de les dificultats... 

3. OBJECTIU GENERAL: POTENCIAR L’AUTOESTIMA I LA MOTIVACIÓ 

 ACTIVITATS VALORACIÓ CRITERIS AVALUACIÓ 
(indicadors) 

3.1. Prendre consciència 
de la pròpia autoestima i 
millora d’aquesta  
 

Petjada 1: a la reunió de principis de 
curs vam donar a les famílies una 
petjada groga i els vam demanar que 
hi escrivissin 3  aspectes del seu fill o 
filla que els agradessin.  
 
Autoconeixement i 
autoreconeixement 
Lectura, comentari i dibuix del conte 
“El cavaller del vel a la cara” del 
llibre “Valors per créixer” (Editorial 
Parramón) per tal de descobrir allò 
de positiu que hi ha en un mateix i en 
els altres, no sentir-se trist perquè no 
se sap fer tot el que saben fer els 
altres i acceptar-se a un mateix però 
sabent que tots podem millorar 
 
 Activitats del tema 4 del llibre “Jo, 
tu, tots nosaltres” (Santillana) 
Interpretar una historieta 

Als nens i nenes els va agradar trobar els 
comentaris dels pares i les mares tot i 
que majoritàriament, no eren capaços de 
llegir-les. A alguns els ha fet vergonya i 
d’altres han volgut llegir-ho ells i elles 
mateixes.  
Han volgut recordar l’activitat com una 
cosa important que ha passat al mes 
d’octubre. 
 
Hi ha hagut gent que no s’ha identificat 
gens amb la situació i d’altres que ens 
han mostrat la seva baixa autoestima 
referida al que creuen que els seus 
companys fan millor que ells/elles.  
 
 
 
La majoria de les activitats van funcionar 
molt bé.  
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relacionada amb 
el tema 
Reconèixer el que cadascú sap fer bé  
(llegir, escriure, parlar, escoltar, 
jugar, tocar  
un instrument, calcular, pintar, ...)  
Explicar com sóc (alegre, obedient,  
xerraire, responsable,   
treballador/treballadora, 
tranquil/tranquil·la,  
juganer/juganera, bon amic/bona 
amiga,...) 
 
Decoració de la portada de l’agenda. 
 
Tria del taller de cuina del dia de "la 
castanyada", de la disfressa de 
Carnaval, dels grups de tallers de 
Colònies i de la parella de llitera per 
a les Colònies. 
 
Em vesteixo, em dutxo i ordeno les 
meves coses sol o sola. 
Fer 3 tires de paper brillant on cada 
nen/nena que aconsegueixi l’objectiu 
proposat va enganxant una etiqueta 
amb el seu nom. Revisió setmanal 
durant 3 setmanes. 

 
 
 
 
 
 
 
Els agrada poder fer-la a la seva manera. 
 
Els agrada poder decidir en funció de les 
seves preferències, afinitats... 
 
 
 
 
La valoració de l’activitat és molt bona. 
La major part dels nens i nenes es van 
esforçar per aconseguir l’objectiu, les 
famílies tenen paràmetres per afavorir 
l’autonomia dels fills i filles i els nens i 
nenes senten satisfacció per haver-ho 
aconseguit.  
Enguany, per les característiques del 
grup, ha calgut fer incidència en aspectes 
bàsics com dormir sol o ordenar les seves 
coses. Molts pares i mares han comentat 
que els seus fills i filles han fet la 
demanda de fer-ho sols a partir del 



 80 

 
Valoració de les Colònies: activitats, 
monitors i monitores, casa i menjar 
Autoavaluació i avaluació del 
compliment dels càrrecs de la classe. 
Carnet de revisió de càrrecs 
(explicació més avall) 
Autoavaluació i avaluació del treball 
en grup i individual en el Projecte 
Interdisciplinar. 
Treball de grup per elaborar els Jocs 
Florals. Avaluació i reflexió. 
(Expressió escrita) 
 

plantejament dels llistats (abans no ho 
feien). 
Tothom pot opinar i a dir la seva en 
funció dels seus gustos i s’escolta l’opinió 
de tothom. 
Aquest curs ha costat molt que, a l’hora 
de valorar-los, diferenciessin la funció de 
la persona que l’exercia: si era algú ben 
valorat dins la classe, deien que ho havia 
fet bé encara que no hagués complert les 
seves funcions. 
Ha calgut fer molta incidència en aquest 
aspecte i ajudar-los recordant els 
paràmetres d’avaluació del càrrec. 
Amb alguns alumnes en concret ha 
costat molt que el grup fes una avaluació 
justa del seu treball en grup: a alguns 
se’ls valorava positivament malgrat no 
haver col·laborat i a d’altres 
negativament malgrat haver-ho fet. 

3.2. Potenciar la 
capacitat d’esforç i 
l’habilitat d’automotivar-
se 

Carnet de tampons: "Ho estic fent 
bé!" Carnet que pretén afavorir 
l’autocontrol i el compliment de les 
normes dels diferents espais de 
l’escola i la reflexió sobre què cal 
anar millorant.  Al primer trimestre 
es revisa hora a hora, al segon 

La valoració de l’activitat és molt bona. 
Hi ha alumnes que realment han millorat 
el seu comportament. Ens hem anat 
quedant els carnets, cada dilluns, per tal 
de tenir també nosaltres, més present 
l’evolució de cadascú. 
Cada quatre setmanes hem fet recompte 
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trimestre només a la tarda.  
Al començament és el mestre o la 
mestra qui decideix qui mereix 
tampó i qui no, i n’explica els motius 
pels quals els posa o no.  
Posteriorment, són els mateixos 
nens i nenes els que decideixen si el 
mereixen o no, i expliquen el perquè 
(autoavaluació); els companys i 
companyes poden opinar si el 
mereixen o no (coavaluació); el 
mestre o la mestra també opina. 
 
Carnet de revisió de càrrecs 
Quinzenalment, són els mateixos 
nens i nenes els que decideixen si el 
mereixen o no, i expliquen el perquè 
(autoavaluació); els companys i 
companyes poden opinar si el 
mereixen o no (coavaluació); el 
mestre o la mestra també opina. 
 
Revisió dels informes trimestrals 
Què els han dit a casa, dels informes? 
Què volen millorar al llarg del 2n/3r 
trimestre?  
 
Petjada 2: amb l'informe del 1r 

de gomets verds i els ha servit per triar 
els tallers de castanyada, etc. També 
serveix per saber qui pot triar el lloc on 
vol seure (cada dues setmanes). 
A partir de la cinquena setmana de 
carnet, hem introduït el concepte de 
gomet vermell per a tots aquells i 
aquelles que tinguin un comportament 
violent (agressió o joc violent o agressió 
verbal). Realment ha servit per baixar 
molt la intensitat de les seves agressions. 
A partir de la setena setmana, hem 
introduït el doble gomet verd per 
destacar no només el bon comportament 
sinó també la seva participació a classe. 
Al final del primer trimestre, s’enduran el 
"llibret" de carnets. Així tant ells i elles 
com les famílies i nosaltres podrem tenir 
un recull més clar de la seva evolució i no 
ens deixarem portar només per les 
nostres percepcions (que poden resultar 
enganyoses). 
Valorem molt positivament la implicació 
de la resta de mestres que passen per 
primer, que també ens han ajudat molt 
omplint els carnets a les seves hores de 
classe. 
 



 82 

trimestre fem arribar a les famílies 
una petjada verda perquè hi 
escriguin una cosa que els agradaria 
que el seu fill o filla millorés al llarg 
del que queda de curs.  Les 
comentem i, a la part del darrere, 
cada nen i nena escriu un compromís 
que hi tingui a veure.  
 
Treball de grup per elaborar els Jocs 
Florals. Avaluació i reflexió. 
(Expressió escrita) 

Hi ha nens i nenes que ho tenen molt clar 
perquè la família s’ha assegut a fer-ne el 
comentari, i d’altres als que cal guiar 
molt perquè a casa no ho han fet. 
 
 

4. OBJECTIU GENERAL: DESENVOLUPAR UNA MAJOR COMPETÈNCIA EMOCIONAL EN LES RELACIONS SOCIALS 

 ACTIVITATS VALORACIÓ CRITERIS AVALUACIÓ 
(indicadors) 

4.1. Potenciar actituds de 
respecte i tolerància. 
 

Autoavaluacions al finalitzar els 
treballs en grup 
 
Treball de grup per elaborar els Jocs 
Florals. 
 
Autoavaluació i avaluació individual 
de cada membre del grup (realitzada 
pel grup i per la mestra) sobre les 
seves actuacions al llarg de tot el 

Bones activitats perquè vagin atrevint-se 
a dir als altres les coses que han fet be o  
malament, amb bones paraules, sense 
crits, sense tenir en compte si és 
amic/amiga o no...  
Aquest treball va durar tot un trimestre. 
La feina va ser costosa, per tot el que 
representava fer un treball en equip. 
L’activitat va resultar molt interessant i 
enriquidora i va donar possibilitats de 
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procés. 
Reflexió posterior. 

gestionar actituds, comportaments, 
habilitats i sentiments.  

4.2 Desenvolupar les 
habilitats comunicatives: 
comunicació no verbal, 
capacitat d’escolta i 
assertivitat 

Joc de les carícies. 
 
 
 
Treballs en grup/equip 
 
 
 
 
Espectadors dels contes tradicionals 
en Llengua castellana representats 
per 3r EPRI 
 
Mandala col·laboratiu: el pinten per 
taules. 
A partir del mandala que donem –el 
mateix per tothom- trien material 
(colors de fusta, plastidecors o 
retoladors) i trien com pintar-la 
sense poder parlar en cap moment. 
Al final de cada sessió, cada grup 
explicava com ho els hi havia anat: 
què els hi havia agradat, què no, què 
els havia costat... (això orientava 
també a altres grups). Alguns grups 

Funciona molt bé per establir un primer 
contacte que faciliti l’apropament entre 
l’alumnat i la nova tutoria. 
 
Posen de manifest les habilitats o 
dificultats que té cadascú per treballar 
amb els altres i això permet la reflexió i 
la millora.  
 
És una activitat que els agrada molt. Han 
sabut escoltar amb silenci i han agraït la 
feina feta pels nens i nenes de tercer. 
 
L’activitat els va agradar molt però 
alguns nens i nenes van comentar que els 
havia costat molt mantenir-se en silenci. 
Van anar arribant a acords i van 
incorporar eines i estratègies d’altres 
grups. 
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van necessitar tres sessions. 
Treball de grup per elaborar els Jocs 
Florals. Avaluació i reflexió. 
(Expressió escrita) 

4.3 Adquirir habilitats 
socials 
 

Treballs en grup/equip 
 
Treball de grup per elaborar els Jocs 
Florals. Avaluació i reflexió. 
(Expressió escrita) 

Hi ha nens i nenes a qui els costa fer 
treballs en grup; a d’altres no els agrada; 
a d’altres els encanta,... 
Els és molt positiu treballar així. 

 

4.4 Potenciar el 
sentiment de pertinença 
al grup i el valor de la 
cooperació. 

Joc del gat i el ratolí 
 
 
Jocs cooperatius: Els pingüins i les 
cadires cooperatives. 
Treball de grup per elaborar els Jocs 
Florals. Avaluació i reflexió. 
(Expressió escrita) 
 
Activitats d’intercanvi amb altres 
cursos o cicles: Festa d’hivern, Fi de 
curs, pas de P5 a 1r, pas de 1r a 2n... 

Els va agradar molt i han volgut escriure-
ho a la nostra línia del temps on anotem 
les coses importants que ens han passat 
(al mes d’octubre). Hem comentat amb 
ells si haurien volgut ser gat, ratolí o 
casa. 
Els ha agradat molt. Segueix essent una 
dinàmica molt interessant per veure les 
seves reaccions i desprès fer-ne una 
reflexió. 
A poc a poc aprenen a aprofitar les 
capacitats de cadascú per assolir 
l’objectiu proposat. 
Han funcionat molt bé i han estat molt 
ben valorades per nens, nenes i mestres. 

  

4.5 Augmentar la Tot i que no hem fet activitats Moltes vegades ha estat l’alumnat qui  
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comprensió del conflicte 
i el repertori d’habilitats i 
recursos en Gestió 
Dialogada de Conflictes 
(GDC). 

específiques per treballar aquest 
objectiu, cada vegada que hi ha 
hagut algun conflicte (a la classe, al 
pati, a Colònies...) ens hem assegut 
amb les persones implicades, els 
hem ajudat a exposar els seus 
sentiment tot mirant-se a la cara i a 
arribar a acords. 
També hem fet incidència en el fet 
que, si algú té un problema amb un 
company o companys, abans de 
venir a parlar amb nosaltres, cal que 
li digui a la persona implicada per 
intentar solucionar-lo plegats.  
Considerem que la nostra ajuda ha 
d’arribar després que la persona que 
se sent malament s’atreveixi a parlar 
amb l’altre per exposar-li la queixa 
sense esperar que siguem els adults 
els que fem el primer pas. 

ens ha recordat que teníem un conflicte 
pendent de solucionar. 
Pensem que és positiu que els nens i les 
nenes tinguin interès a solucionar els 
problemes malgrat perdin una estona de 
pati.  
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ANNEX V 
 

Resultats de 
participació 
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Annex V: Resultats de participació 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Qüestionari 1 Qüestionari 2 QDE-A GROP 

I3 (334) 18 12 4 

I4 (335) 19 15 7 

I5 (336) 26 17 11 

Total Infantil 63 44 22 

1 EPRI (337) 29 20 9 

2 EPRI (338) 10 9 5 

3 EPRI (346) 10 11 4 

4 EPRI (339) 24 18 10 

5 EPRI (340) 9 4 1 

6 EPRI (341) 15 5 8 

Total Primària 97 67 37 

1 ESO (342) 15 12 5 

2 ESO (343) 20 18 7 

3 ESO (344) 20 15 11 

4 ESO (345) 12 9 0 

Total ESO 67 54 23 

Total Escola 227 175 82 

% participació 46,3% 35,7% 16,7% 
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ANNEX VI 
 

Qüestionari 1:  
“Eduques 

emocionalment al 
teu fill/ a la teva 

filla?” 
+ gràfics de 

resultats 
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INTRODUCCIÓ DEL PRACTICUM ALS I LES MESTRES DE 
L’ESCOLA (correu-e) 

Benvolguts i benvolgudes companyes, 

A la passada reunió de cooperativa us vaig fer cinc cèntims del propòsit que teníem, 
per aquest curs, en el marc del Programa d'Educació Emocional i Gestió de 
conflictes. 

Molts i moltes de vosaltres aprofitareu la 2a reunió general de pares i mares per fer 
un resum de l'avaluació del programa del curs passat. Us demanaria que 
comentéssiu també a les famílies que: 

1. Enguany volem introduir l'avaluació del programa des de la percepció de les 
famílies (fins ara s'ha avaluat des de la del professorat i l'alumnat). 

2. Els hi farem arribar un parell de qüestionaris en línia. El primer cap a finals de 
febrer i el segon cap a mitjans de març. Seran molt ràpids de contestar. El primer és 
voluntari, per donar idees d'estils educatius. El segon és molt valuós per a nosaltres.  

3. Si hi dediquen aquest temps -breu- i després, tenen interès a fer un test -a títol 
individual- sobre competències emocionals, rebran una devolució personal i 
confidencial que ens ofereix el GROP ( Grup de recerca i orientació 
psicopedagògica) de la Universitat de Barcelona, ja que hi tenim un conveni en el 
marc del meu treball de practicum del Postgrau d'Educació Emocional i Benestar. 

Els hi podeu donar, de part meva, les gràcies a la bestreta per la seva col·laboració. 

Us agraeixo a vosaltres també, el temps dedicat a llegir-ho i a explicar-ho… 

Diana 
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INTRODUCCIÓ DEL PRACTICUM ALS PARES I LES 
MARES DE L’ESCOLA (correu-e) 

Benvolguts i benvolgudes, 

A les segones reunions generals de pares i mares us van informar del propòsit que 
teníem, per aquest curs, en el marc del Programa d'Educació Emocional i Gestió de 
conflictes: volem introduir l'avaluació del programa des de la percepció de les 
famílies (fins ara s'ha avaluat des de la del professorat i l'alumnat). 

Entre aquest mes i el mes vinent us farem arribar un parell de qüestionaris en línia. 
Seran molt ràpids de contestar. El primer és voluntari i anònim, per donar idees 
d'estils educatius. El segon és especialment valuós per a nosaltres. Cap dels dos jutja 
res ni a ningú, només volen ser eines de reflexió i avaluació. 

Si hi dediqueu aquest temps -breu- i després teniu interès a fer un test -a títol 
individual- sobre competències emocionals, rebreu una devolució personal i 
confidencial que ens ofereix el GROP (Grup de recerca i orientació psicopedagògica) 
de la Universitat de Barcelona, ja que hi tenim un conveni en el marc del meu treball 
de practicum del Postgrau d'Educació Emocional i Benestar. 

Us dono les gràcies a la bestreta per la vostra col·laboració i el temps dedicat a 
pensar-hi. I aprofito per agrair les apreciadíssimes aportacions del grup de pares i 
mares de mediació, que han ajudat a donar forma i cos a aquests qüestionaris. 

Diana Vilaseca 

Cliqueu damunt l’enllaç per tal d’accedir al primer qüestionari: 

https://docs.google.com/a/escolaguinardo.cat/forms/d/1dE2HqdXWG0P3-
ffhw4Kab1duo1YQk23khI4WQaxd_4U/viewform  (P.3) 

https://docs.google.com/a/escolaguinardo.cat/forms/d/1D5X_T9N8QyUJg50TM-
SPCzuE_2Wuzc_q_C9qXYu_tcs/viewform   (P.4) 

https://docs.google.com/a/escolaguinardo.cat/forms/d/148viHScbnrOT5bNL2XN3ChI
nZyEE5xcbJIWJebcyJdQ/viewform   (P.5) 

https://docs.google.com/a/escolaguinardo.cat/forms/d/1Q32K0WB_bKimfRUwFZDy
bMMLHnUncwrgUfu_ayM9OqA/viewform  (1 EPRI) 
 
https://docs.google.com/a/escolaguinardo.cat/forms/d/1WqNaLvYQ0NiIin0qoZwQ8
dQZ3QnIsWOzbJORXmod-Bs/viewform  (2 EPRI) 
 
https://docs.google.com/a/escolaguinardo.cat/forms/d/12sH4T4nFFgl9WX7_zP6C3It
gwBOO4Xfgn1dmeIVMKHU/viewform   (3 EPRI) 
 
https://docs.google.com/a/escolaguinardo.cat/forms/d/1w0UcnnsZnnORfwCJ9Fs_K
KtnrMn5tG23FNlWdITJUQo/viewform    (4 EPRI) 
 

https://docs.google.com/a/escolaguinardo.cat/forms/d/1dE2HqdXWG0P3-ffhw4Kab1duo1YQk23khI4WQaxd_4U/viewform
https://docs.google.com/a/escolaguinardo.cat/forms/d/1dE2HqdXWG0P3-ffhw4Kab1duo1YQk23khI4WQaxd_4U/viewform
https://docs.google.com/a/escolaguinardo.cat/forms/d/1D5X_T9N8QyUJg50TM-SPCzuE_2Wuzc_q_C9qXYu_tcs/viewform
https://docs.google.com/a/escolaguinardo.cat/forms/d/1D5X_T9N8QyUJg50TM-SPCzuE_2Wuzc_q_C9qXYu_tcs/viewform
https://docs.google.com/a/escolaguinardo.cat/forms/d/148viHScbnrOT5bNL2XN3ChInZyEE5xcbJIWJebcyJdQ/viewform
https://docs.google.com/a/escolaguinardo.cat/forms/d/148viHScbnrOT5bNL2XN3ChInZyEE5xcbJIWJebcyJdQ/viewform
https://docs.google.com/a/escolaguinardo.cat/forms/d/1Q32K0WB_bKimfRUwFZDybMMLHnUncwrgUfu_ayM9OqA/viewform
https://docs.google.com/a/escolaguinardo.cat/forms/d/1Q32K0WB_bKimfRUwFZDybMMLHnUncwrgUfu_ayM9OqA/viewform
https://docs.google.com/a/escolaguinardo.cat/forms/d/1WqNaLvYQ0NiIin0qoZwQ8dQZ3QnIsWOzbJORXmod-Bs/viewform
https://docs.google.com/a/escolaguinardo.cat/forms/d/1WqNaLvYQ0NiIin0qoZwQ8dQZ3QnIsWOzbJORXmod-Bs/viewform
https://docs.google.com/a/escolaguinardo.cat/forms/d/12sH4T4nFFgl9WX7_zP6C3ItgwBOO4Xfgn1dmeIVMKHU/viewform
https://docs.google.com/a/escolaguinardo.cat/forms/d/12sH4T4nFFgl9WX7_zP6C3ItgwBOO4Xfgn1dmeIVMKHU/viewform
https://docs.google.com/a/escolaguinardo.cat/forms/d/1w0UcnnsZnnORfwCJ9Fs_KKtnrMn5tG23FNlWdITJUQo/viewform
https://docs.google.com/a/escolaguinardo.cat/forms/d/1w0UcnnsZnnORfwCJ9Fs_KKtnrMn5tG23FNlWdITJUQo/viewform
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https://docs.google.com/a/escolaguinardo.cat/forms/d/1FeVF2HyrDBadm-
77EbDbhLBLEysFxBNVLbeVelh2sD0/viewform (5 EPRI) 
 
https://docs.google.com/a/escolaguinardo.cat/forms/d/1UfA4Oma5WWANNuieYAN
Npg6BfVos56eH0G8PhG7l7Jg/viewform (6 EPRI) 
 
https://docs.google.com/a/escolaguinardo.cat/forms/d/1GEt1xsZm1ZR2BlQK9vUHRS
McB6JUU6uvJiYie4riMB0/viewform  (1 ESO) 
 
https://docs.google.com/a/escolaguinardo.cat/forms/d/18SrULCtTctx7m3Ml33sTZbJ
VsNjFyQSx6cwPF7iCgnQ/viewform (2 ESO) 
 
https://docs.google.com/a/escolaguinardo.cat/forms/d/1O9UZI1sn6PhThLD8fnniBlFS
97eLx0Bwjo5t8X0ZGFY/viewform  ( 3 ESO) 
 
https://docs.google.com/a/escolaguinardo.cat/forms/d/1YqbKXMg9PQ6UEf4VKkT6P
dhWnO6NpYTTgDIzJGX3cws/viewform (4 ESO) 
 

 

 

 

https://docs.google.com/a/escolaguinardo.cat/forms/d/1FeVF2HyrDBadm-77EbDbhLBLEysFxBNVLbeVelh2sD0/viewform
https://docs.google.com/a/escolaguinardo.cat/forms/d/1FeVF2HyrDBadm-77EbDbhLBLEysFxBNVLbeVelh2sD0/viewform
https://docs.google.com/a/escolaguinardo.cat/forms/d/1UfA4Oma5WWANNuieYANNpg6BfVos56eH0G8PhG7l7Jg/viewform
https://docs.google.com/a/escolaguinardo.cat/forms/d/1UfA4Oma5WWANNuieYANNpg6BfVos56eH0G8PhG7l7Jg/viewform
https://docs.google.com/a/escolaguinardo.cat/forms/d/1GEt1xsZm1ZR2BlQK9vUHRSMcB6JUU6uvJiYie4riMB0/viewform
https://docs.google.com/a/escolaguinardo.cat/forms/d/1GEt1xsZm1ZR2BlQK9vUHRSMcB6JUU6uvJiYie4riMB0/viewform
https://docs.google.com/a/escolaguinardo.cat/forms/d/18SrULCtTctx7m3Ml33sTZbJVsNjFyQSx6cwPF7iCgnQ/viewform
https://docs.google.com/a/escolaguinardo.cat/forms/d/18SrULCtTctx7m3Ml33sTZbJVsNjFyQSx6cwPF7iCgnQ/viewform
https://docs.google.com/a/escolaguinardo.cat/forms/d/1O9UZI1sn6PhThLD8fnniBlFS97eLx0Bwjo5t8X0ZGFY/viewform
https://docs.google.com/a/escolaguinardo.cat/forms/d/1O9UZI1sn6PhThLD8fnniBlFS97eLx0Bwjo5t8X0ZGFY/viewform
https://docs.google.com/a/escolaguinardo.cat/forms/d/1YqbKXMg9PQ6UEf4VKkT6PdhWnO6NpYTTgDIzJGX3cws/viewform
https://docs.google.com/a/escolaguinardo.cat/forms/d/1YqbKXMg9PQ6UEf4VKkT6PdhWnO6NpYTTgDIzJGX3cws/viewform
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Resultats globals Q1 
 
Resultats 

globals 
1a 

(criticar) 1b (fingir) 2b (evitar) 
2a 

(empatitzar) 
2c 

(raonar) 
1c 

(expressar) 

I3 2 2 0 2 16 14 

I4 0 3 0 4 16 17 

I5 0 5 1 7 18 21 

1 EPRI 1 5 2 4 23 23 

2 EPRI 0 2 0 3 7 8 

3 EPRI 3 1 0 3 7 6 

4 EPRI 2 2 0 6 18 20 

5 EPRI 1 0 0 1 8 8 

6 EPRI 0 1 0 5 10 14 

1 ESO 2 1 2 4 9 12 

2 ESO 0 2 0 6 14 18 

3 ESO 4 1 1 7 12 15 

4 ESO 1 0 0 3 9 11 

       

Totals 16 25 6 55 167 187 
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R. senars A (criticar) B (fingir) C (Expressar) 

I3 2 2 14 

I4 0 3 17 

I5 0 5 21 

1 EPRI 1 5 23 

2 EPRI 0 2 8 

3 EPRI 3 1 6 

4 EPRI 2 2 20 

5 EPRI 1 0 8 

6 EPRI 0 1 14 

1 ESO 2 1 12 

2 ESO 0 2 18 

3 ESO 4 1 15 

4 ESO 1 0 11 

    

Total Escola 16 25 187 
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R. parells A (empatitzar) B (Evitar) C (Raonar) 

I3 2 0 16 

I4 4 0 16 

I5 7 1 18 

1 EPRI 4 2 23 

2 EPRI 3 0 7 

3 EPRI 3 0 7 

4 EPRI 6 0 18 

5 EPRI 1 0 8 

6 EPRI 5 0 10 

1 ESO 4 2 9 

2 ESO 6 0 14 

3 ESO 7 1 12 

4 ESO 3 0 9 

    

Total Escola 55 6 167 
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Respostes 1C (Expressar) 2C (Raonar) 2A (Empatitzar) 

I3 14 16 2 

I4 17 16 4 

I5 21 18 7 

1 EPRI 23 23 4 

2 EPRI 8 7 3 

3 EPRI 6 7 3 

4 EPRI 20 18 6 

5 EPRI 8 8 1 

6 EPRI 14 10 5 

1 ESO 12 9 4 

2 ESO 18 14 6 

3 ESO 15 12 7 

4 ESO 11 9 3 

    

Total Escola 187 167 55 

Percentatges 
sobre la 

participació 
82,4% 

 
73,6% 

 
24,2% 

 
 

 

 2B (Evitar) 1A (criticar) 1B (fingir) 

I3 0 2 2 

I4 0 0 3 

I5 1 0 5 

1 EPRI 2 1 5 

2 EPRI 0 0 2 

3 EPRI 0 3 1 

4 EPRI 0 2 2 

5 EPRI 0 1 0 

6 EPRI 0 0 1 

1 ESO 2 2 1 

2 ESO 0 0 2 

3 ESO 1 4 1 

4 ESO 0 1 0 

    

Total Escola 6 16 25 

Percentatges 
sobre la 

participació 
2,6% 

 
7% 

 
11% 
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ANNEX VII 
 

Qüestionari 2: 
“Avaluació del 

Programa 
d’Educació 

Emocional a 
l’Escola Guinardó 

(famílies)” + gràfics 
de resultats 
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INTRODUCCIÓ DEL QÜESTIONARI 2 A LES FAMÍLIES 
(correu-e) 
 
Benvolgudes i benvolguts, 
 
Abans de res vull agrair-vos la vostra dedicació: en poc menys d’un mes gairebé 220 
persones heu respost el primer qüestionari (“Eduques al teu fill / la teva filla amb 
intel·ligència emocional?”). Moltes, moltíssimes gràcies. 
Aprofitant que demà marxem de colònies i guanyareu un temps preciós, que 
després tindreu uns dies de descans i que el bon temps ens comença a acompanyar, 
us faig arribar l’enllaç al segon qüestionari. Aquest és especialment útil per a 
nosaltres i us prendrà menys temps que el primer. Veureu que només són 9 
preguntes. Al final hi trobareu un espai per posar-hi el vostre correu electrònic en 
cas que tingueu interès a fer el Qüestionari de Competències Emocionals del GROP. 
Si no us ve de gust fer-lo, no cal que poseu el vostre correu. No us oblideu, un cop 
ple, de clicar a Enviar. 
Un cop vagi rebent les respostes, us enviaré un correu amb les instruccions i l’enllaç 
al Qüestionari del GROP, així com el retorn del resultat. Això no serà immediat: jo 
marxo de colònies però miraré d’anar-vos enviant els correus a partir del 17 d’abril. 
Una darrera cosa: Teniu temps per omplir-lo fins al dia 15 de maig de 2014. Si encara 
no heu omplert el primer, també teniu el mateix termini. 
Us agraeixo, a la bestreta, la vostra col·laboració. De moment, la vostra resposta ja 
ha suposat un gran estímul per a seguir-hi treballant i poder-vos retornar, d’alguna 
manera, el vostre temps i les vostres ganes. Moltíssimes gràcies, de nou. 
 

Diana Vilaseca 
 

Aquí va l’enllaç: 
https://docs.google.com/a/escolaguinardo.cat/forms/d/1CkmZvAwnUEabIplymcGnG
xlxPKP71ytH1JdjLwvidWY/viewform (I3) 
 
https://docs.google.com/a/escolaguinardo.cat/forms/d/1QhQNXvuy6skrN0XdM37rw
pJWpPEOtz1Ab0pYB4B7vcU/viewform (I4) 
 
https://docs.google.com/a/escolaguinardo.cat/forms/d/1vCmDqrLev3rcwmLHXd_r9
VXYIV0vJbB69-6V59tO8YU/viewform (I5) 
 
https://docs.google.com/a/escolaguinardo.cat/forms/d/1b8iJRZg7PI71DgZnJT6wFaP
BKQg9xIuBQWCiEwbWaD0/viewform (PR1) 
 
https://docs.google.com/a/escolaguinardo.cat/forms/d/1FRHJdtIWaIY_Nn0W1MAmS
RVgH0BLgRdWC9vcMakDZdw/viewform (PR2) 
 
https://docs.google.com/a/escolaguinardo.cat/forms/d/1VGzscZWmP8wxTWqdweY
GbIO6U_NgezoCAXIz07FT1os/viewform (PR3) 

https://docs.google.com/a/escolaguinardo.cat/forms/d/1CkmZvAwnUEabIplymcGnGxlxPKP71ytH1JdjLwvidWY/viewform
https://docs.google.com/a/escolaguinardo.cat/forms/d/1CkmZvAwnUEabIplymcGnGxlxPKP71ytH1JdjLwvidWY/viewform
https://docs.google.com/a/escolaguinardo.cat/forms/d/1QhQNXvuy6skrN0XdM37rwpJWpPEOtz1Ab0pYB4B7vcU/viewform
https://docs.google.com/a/escolaguinardo.cat/forms/d/1QhQNXvuy6skrN0XdM37rwpJWpPEOtz1Ab0pYB4B7vcU/viewform
https://docs.google.com/a/escolaguinardo.cat/forms/d/1vCmDqrLev3rcwmLHXd_r9VXYIV0vJbB69-6V59tO8YU/viewform
https://docs.google.com/a/escolaguinardo.cat/forms/d/1vCmDqrLev3rcwmLHXd_r9VXYIV0vJbB69-6V59tO8YU/viewform
https://docs.google.com/a/escolaguinardo.cat/forms/d/1b8iJRZg7PI71DgZnJT6wFaPBKQg9xIuBQWCiEwbWaD0/viewform
https://docs.google.com/a/escolaguinardo.cat/forms/d/1b8iJRZg7PI71DgZnJT6wFaPBKQg9xIuBQWCiEwbWaD0/viewform
https://docs.google.com/a/escolaguinardo.cat/forms/d/1FRHJdtIWaIY_Nn0W1MAmSRVgH0BLgRdWC9vcMakDZdw/viewform
https://docs.google.com/a/escolaguinardo.cat/forms/d/1FRHJdtIWaIY_Nn0W1MAmSRVgH0BLgRdWC9vcMakDZdw/viewform
https://docs.google.com/a/escolaguinardo.cat/forms/d/1VGzscZWmP8wxTWqdweYGbIO6U_NgezoCAXIz07FT1os/viewform
https://docs.google.com/a/escolaguinardo.cat/forms/d/1VGzscZWmP8wxTWqdweYGbIO6U_NgezoCAXIz07FT1os/viewform
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https://docs.google.com/a/escolaguinardo.cat/forms/d/1cvY55G489hcl31yMp-
WfJQOnTyMJdFCJ6Ges1CGNWZM/viewform (PR4) 
 
https://docs.google.com/a/escolaguinardo.cat/forms/d/1byt-
4ASXmIUv_K01cx4kpcmixGpg7eohN_NB7gfgGbc/viewform (PR5) 
 
https://docs.google.com/a/escolaguinardo.cat/forms/d/1ytuLe-
lOpNVfLU1DyPHblsPy0aYQ5WX8M9_IEC8jzH0/viewform (PR6) 
 
https://docs.google.com/a/escolaguinardo.cat/forms/d/10vGqyk7pTEq_ZRc-
WA9ZgSD8HszaxeRL4mdFZ6fCEXc/viewform (S1) 
 
https://docs.google.com/a/escolaguinardo.cat/forms/d/11TvpQnVopJYFc1A4EaDEnB
RYS3VjT7rxkt6CStDtf5I/viewform (S2) 
 
https://docs.google.com/a/escolaguinardo.cat/forms/d/1ijgSlhOA7-
2xhX744WL0mFy1XmuMvMjKWxA7YcMxzCY/viewform (S3) 
 
https://docs.google.com/a/escolaguinardo.cat/forms/d/1hhYiweaq6MW6sOaA40dG
Q3N1y2Evh6Jz4UvNPZ-bFnY/viewform (S4) 
 

https://docs.google.com/a/escolaguinardo.cat/forms/d/1cvY55G489hcl31yMp-WfJQOnTyMJdFCJ6Ges1CGNWZM/viewform
https://docs.google.com/a/escolaguinardo.cat/forms/d/1cvY55G489hcl31yMp-WfJQOnTyMJdFCJ6Ges1CGNWZM/viewform
https://docs.google.com/a/escolaguinardo.cat/forms/d/1byt-4ASXmIUv_K01cx4kpcmixGpg7eohN_NB7gfgGbc/viewform
https://docs.google.com/a/escolaguinardo.cat/forms/d/1byt-4ASXmIUv_K01cx4kpcmixGpg7eohN_NB7gfgGbc/viewform
https://docs.google.com/a/escolaguinardo.cat/forms/d/1ytuLe-lOpNVfLU1DyPHblsPy0aYQ5WX8M9_IEC8jzH0/viewform
https://docs.google.com/a/escolaguinardo.cat/forms/d/1ytuLe-lOpNVfLU1DyPHblsPy0aYQ5WX8M9_IEC8jzH0/viewform
https://docs.google.com/a/escolaguinardo.cat/forms/d/10vGqyk7pTEq_ZRc-WA9ZgSD8HszaxeRL4mdFZ6fCEXc/viewform
https://docs.google.com/a/escolaguinardo.cat/forms/d/10vGqyk7pTEq_ZRc-WA9ZgSD8HszaxeRL4mdFZ6fCEXc/viewform
https://docs.google.com/a/escolaguinardo.cat/forms/d/11TvpQnVopJYFc1A4EaDEnBRYS3VjT7rxkt6CStDtf5I/viewform
https://docs.google.com/a/escolaguinardo.cat/forms/d/11TvpQnVopJYFc1A4EaDEnBRYS3VjT7rxkt6CStDtf5I/viewform
https://docs.google.com/a/escolaguinardo.cat/forms/d/1ijgSlhOA7-2xhX744WL0mFy1XmuMvMjKWxA7YcMxzCY/viewform
https://docs.google.com/a/escolaguinardo.cat/forms/d/1ijgSlhOA7-2xhX744WL0mFy1XmuMvMjKWxA7YcMxzCY/viewform
https://docs.google.com/a/escolaguinardo.cat/forms/d/1hhYiweaq6MW6sOaA40dGQ3N1y2Evh6Jz4UvNPZ-bFnY/viewform
https://docs.google.com/a/escolaguinardo.cat/forms/d/1hhYiweaq6MW6sOaA40dGQ3N1y2Evh6Jz4UvNPZ-bFnY/viewform
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Annex VII: Qüestionari 2 
Com coneixen el programa d’EE (les famílies)? 
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Annex VII: Qüestionari 2. Gràfics de resultats 
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ANNEX VIII 
 

QDE-A del GROP: 
Resultats de grup 
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Instruccions per a omplir el qüestionari de 
competències emocionals del GROP (correu-e) 
 
Benvolguda/ benvolgut, 

Abans de res agrair-te de nou el teu temps i la teva dedicació. A dia d’avui, ja sou 124 
les persones que heu respost al qüestionari d’avaluació del Programa d’Educació 
Emocional de l’Escola Guinardó. Estic més que satisfeta per l’interès que heu 
mostrat. 

 Tal i com vaig anunciar, t’envio les instruccions per a accedir al formulari de 
Competències Emocionals del GROP. És molt important que hi posis el DNI (que 
després et servirà per identificar els teus resultats) i el número de grup, que t’indico 
en l’adjunt. Tens temps per omplir el qüestionari fins al 30 de maig. 

 Tan aviat com el GROP tingui fet el buidat, et faré arribar els resultats. I, per 
descomptat, us informarem del resultat de l’avaluació del Programa. 

Vull donar-te les gràcies, de nou, per engrescar-te en aquest projecte, per la teva 
implicació i per ajudar-nos a millorar-lo.  

Diana Vilaseca 

(Enviat el 18 d’abril de 2014. Els anava enviant a mesura que anaven contestant el Q2 i 
deixaven el seu correu electrònic) 
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INSTRUCCIONS PER A OMPLIR EL QÜESTIONARI DE 
COMPETÈNCIES EMOCIONALS DEL GROP: 

1. Cliqueu damunt del següent enllaç: http://questionaris.hostoi.com/XXXXXXX 
2. Veureu que us porta a la següent pantalla: 

 

3. Escriviu el vostre DNI. Cliqueu a continuar. Passareu a la següent pantalla: 

 

MOLT IMPORTANT: El vostre número de grup és 334.  A partir d’aquí, només us cal anar 
responent les preguntes. Teniu temps per omplir-lo fins al 30 de maig de 2014. 

Moltes gràcies pel vostre temps i pel vostre interès. 

Diana Vilaseca 
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DEVOLUCIÓ RESULTATS DEL QDE-A A LES FAMÍLIES 
(correu-e) 

 
Benvolguts i benvolgudes, 
 
No volia que s’acabés el curs sense haver-vos fet la devolució dels resultats del 
qüestionari de Competències Emocionals del GROP i sense haver-vos agraït, una 
vegada més, la vostra col·laboració. La vostra dedicació, el temps que hi heu posat i 
les vostres aportacions no només ens ajuden a millorar el programa d’Educació 
Emocional sinó que a més ens encoratgen a seguir treballant amb més ganes. 
Espero, molt sincerament, que els qüestionaris us hagin servit, a vosaltres també, 
com a eines de reflexió i d’enriquiment. Resto a la vostra disposició, per a qualsevol 
dubte o pregunta. 
 

Diana Vilaseca 
(Enviat el 15 de juny de 2014) 

 

 

 

Benvolgudes i benvolguts, 

Potser a algun o alguna de vosaltres li ha passat que ha buscat el seu número de DNI 
en la devolució del qüestionari del GROP i no l'ha trobat malgrat haver-lo omplert i 
enviat. 
Avui n'he estat parlant amb la tutora de pràctiques i és probable que oblidéssiu 
posar el número d'identificador de grup. Sense aquest, no poden identificar-vos 
com a pares i mares de l'Escola Guinardó i per això no me n'ha fet la devolució. 
Hem quedat amb ella que, si m'envieu un correu indicant-me el vostre número de 
DNI, ella farà la cerca i em farà una nova devolució que jo us reenviaré tan aviat com 
me l’enviï. Donarem uns dies de marge per si algú no ha pogut llegir el correu 
encara. 
Us demano doncs que, si no us trobeu en la devolució, m'envieu el vostre número 
de DNI abans del 28 de juny. 
Us avanço que, en breu, rebreu un petit present (en format document) que ha 
volgut oferir-vos la meva tutora (Núria Pérez Escoda) als i les que teniu ganes de 
disposar de més eines per a millorar les vostres competències emocionals. 
Moltes gràcies, de nou, pel vostre temps i les vostres aportacions, 

Diana Vilaseca 
(Enviat el 18 de juny de 2014) 
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INFORME DELS RESULTATS DEL CDE-A  

QÜESTIONARI  DE DESENVOLUPAMENT  EMOCIONAL 

Grup: Pares i Mares Escola Guinardó 2014 

 

 

 

 

 

Per a: Diana Vilaseca    

 

 

 

 

 

 

Núria Pérez Escoda  

GROP (2014) 
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INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS DEL CDE-A (QÜESTIONARI DE 

DESENVOLUPAMENT EMOCIONAL) 

 

 

NÚRIA PÉREZ ESCODA. GROP (2014) 
 

El Qüestionari de Desenvolupament Emocional del GROP (QDE-A) ha estat 

dissenyat com a instrument per a recollir dades que permetin detectar 

necessitats en les diferents dimensions que conformen la competència 

emocional.  

 

El QDE-GROP és un inventari d’autoinforme que reuneix informació de les 

cinc dimensions de la competència emocional d’acord amb el marc teòric de 

l’educació emocional (Bisquerra, 2000, 2003, 2007)38: consciència emocional, 

regulació emocional, autonomia personal, intel·ligència interpersonal i habilitats 

de vida i benestar. 

 

D’acord amb el marc teòric de referència (Bisquerra i Pérez, 2007) entenem 

per competència emocional com el conjunt de coneixements, capacitats, 

habilitats i actituds necessàries per comprendre, expressar i regular de forma 

apropiada els fenòmens emocionals. En el concepte de competència s’integra 

el saber, saber fer i saber ser. 

 

Sota aquest concepte estructurem les competències emocionals en cinc 

dimensions que a la vegada es poden subdividir en components més concrets 

d’acord amb el següent taula: 

 

 

 

 

 

 

CONSCIÈNCIA 

EMOCIONAL 

Presa de consciència de les pròpies emocions 
Donar nom a les pròpies emocions: 
Comprensió de les emocions dels altres 

 

 

Prendre consciència de la interacció entre emoció, 

cognició i comportament 

                                                 
38

 Bisquerra, R. (2000). Educación emocional y bienestar. Barcelona: Praxis. 

 Bisquerra, R. (2003). Educación emocional y competencias básicas para la vida. 

Revista de Investigación Educativa (RIE), 21, 1, 7-43. 

 Bisquerra, R., y Pérez, N. (2007). Las competencias emocionales. Educación 

XXI, 10, 61-82. 

 

 



 117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETÈNCIA 

EMOCIONAL 

 

REGULACIÓ 

EMOCIONAL 

Expressió emocional: 
Capacitat per a la regulació emocional 
Habilitats d'afrontament: 
Competència per a autogenerar emocions positives 

 

 

 

AUTONOMIA 

PERSONAL 

Autoestima 
Automotivació 
Actitud positiva 
Responsabilitat 
Autoeficàcia emocional 
Anàlisi crític de normes socials. 
Resiliència per afrontar situacions adverses. 

 

 

 

INTEL·LIGÈNCIA 

INTERPERSONAL 

Dominar les habilitats socials bàsiques 
Respecte pels altres 
Comunicació receptiva 
Comunicació expressiva 
Compartir emocions 
Comportament prosocial i cooperació 
Assertivitat 
Prevenció i solució de conflictes 
Capacitat de gestionar situacions emocionals 

 

HABILITATS DE 

VIDA I BENESTAR 

Fixar objectius adaptatius 
Buscar ajuda i recursos 
Ciutadania activa, cívica, responsable, crítica i 

compromesa 
Benestar subjectiu 
Fluir 

 

A continuació, presentem la descripció més detallada de cadascuna 

d’aquestes dimensions: 

 

1. Consciència emocional 

 
Capacitat per prendre consciència de les pròpies emocions i de les emocions 

dels altres, incloent l'habilitat per captar el clima emocional d'un context 

determinat. 

 

1.1. Presa de consciència de les pròpies emocions: capacitat per percebre amb 

precisió els propis sentiments i emocions; identificar-los i etiquetar-los. Això 

inclou la possibilitat d'estar experimentant emocions múltiples. A nivells de 

major maduresa, consciència que un pot no ser conscient dels propis 

sentiments a causa de manca d’atenció selectiva o dinàmiques inconscients. 

1.2. Donar nom a les pròpies emocions: Habilitat per utilitzar el vocabulari 

emocional i els termes expressius habitualment disponibles en una cultura per 

etiquetar les pròpies emocions. 

1.3. Comprensió de les emocions dels altres: capacitat per percebre amb 

precisió les emocions i perspectives dels altres. Saber servir-se de les claus 
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situacionals i expressives (comunicació verbal i no verbal) que tenen un cert 

grau de consens cultural per al significat emocional. Capacitat per implicar-se 

empàticament en les experiències emocionals dels altres. 

 
2. Regulació emocional 

 

Capacitat per manejar les emocions de manera apropiada. Suposa prendre 

consciència de la relació entre emoció, cognició i comportament; tenir bones 

estratègies d'afrontament; capacitat per a autogenerar-se emocions positives, 

etc. 

 

2.1. Prendre consciència de la interacció entre emoció, cognició i 

comportament: els estats emocionals incideixen en el comportament i aquests 

en l'emoció; tots dos poden regular-se per la cognició (raonament, consciència). 

2.2. Expressió emocional: capacitat per expressar les emocions de manera 

apropiada. Habilitat per comprendre que l'estat emocional intern no necessita 

correspondre amb l'expressió externa, tant en un mateix com en els altres. En 

nivells de major maduresa, comprensió que la pròpia expressió emocional pot 

influir en altres, i tenir això en compte en la forma presentar-se a si mateix. 

2.3. Capacitat per a la regulació emocional: els propis sentiments i emocions 

han de ser regulats. Això inclou autocontrol de la impulsivitat (ira, violència, 

comportaments de risc) i tolerància a la frustració per prevenir estats 

emocionals negatius (estrès, ansietat, depressió), entre d'altres aspectes. 

2.4. Habilitats d'afrontament: Habilitat per afrontar emocions negatives 

mitjançant la utilització d'estratègies d'autoregulació que millorin la intensitat i la 

durada d’aquests estats emocionals. 

2.5. Competència per a autogenerar emocions positives: capacitat per 

experimentar de manera voluntària i conscient emocions positives (alegria, 

amor, humor, fluir) i gaudir de la vida. Capacitat per a autogestionar el seu propi 

benestar subjectiu per a una millor qualitat de vida. 

 
3. Autonomia personal (autogestió) 
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Dins de l'autonomia personal s'inclouen un conjunt de característiques 

relacionades amb l'autogestió personal, entre les quals es troben l'autoestima, 

actitud positiva davant la vida, responsabilitat, capacitat per analitzar 

críticament les normes socials, la capacitat per buscar ajuda i recursos, així 

com la autoeficàcia emocional. 

 

3.1. Autoestima: tenir una imatge positiva de si mateix; estar satisfet de si 

mateix; mantenir bones relacions amb ell mateix. 

3.2. Automotivació: capacitat d'automotivar-se i implicar-se emocionalment en 

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

3.3. Actitud positiva: capacitat per a automotivar-se i tenir una actitud positiva 

davant la vida. Sentit constructiu del jo (self) i de la societat; sentir-se optimista i 

potent (empowered) a l'afrontar els reptes diaris; intenció de ser bo, just, 

caritatiu i compassiu. 

3.4. Responsabilitat: intenció d'implicar-se en comportaments segurs, 

saludables i ètics. Assumir la responsabilitat en la presa de decisions. 

3.5. Autoeficàcia emocional: capacitat autoeficàcia emocional: l'individu es veu 

a si mateix que se sent com es vol sentir. És a dir, l'autoeficàcia emocional 

significa que un accepta la seva pròpia experiència emocional, tant si és única i 

excèntrica com si és culturalment convencional, i aquesta acceptació està 

d'acord amb les creences de l'individu sobre el que constitueix un balanç 

emocional desitjable. En essència, un viu d'acord amb el seu “teoria personal 

sobre les emocions” quan demostra autoeficàcia emocional que està d'acord 

amb els propis valors morals. 

3.6. Anàlisi crític de normes socials: capacitat per avaluar críticament els 

missatges socials, culturals i dels mass media, relatius a normes socials i 

comportaments personals. 

3.7. Resiliència per a afrontar les situacions adverses que la vida els pot 

deparar. 

 
4. Intel·ligència interpersonal 
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La intel·ligència interpersonal és la capacitat per mantenir bones relacions amb 

altres persones. Això implica dominar les habilitats socials, capacitat per a la 

comunicació efectiva, respecte, actituds prosocials, assertivitat, etc. 

 

4.1. Dominar les habilitats socials bàsiques: escoltar, saludar, acomiadar-se, 

donar les gràcies, demanar un favor, demanar disculpes, actitud dialogant, etc. 

4.2. Respecte pels altres: intenció d'acceptar i apreciar les diferències 

individuals i grupals i valorar els drets de totes les persones. 

4.3. Comunicació receptiva: capacitat per atendre als altres tant en la 

comunicació verbal com no verbal per rebre els missatges amb precisió. 

4.4. Comunicació expressiva: capacitat per iniciar i mantenir converses, 

expressar els propis pensaments i sentiments amb claredat, tant en 

comunicació verbal com no verbal, i demostrar als altres que han estat ben 

compresos. 

4.5. Compartir emocions: consciència que l'estructura i naturalesa de les 

relacions vénen en part definides per: a) el grau d'immediatesa emocional o 

sinceritat expressiva; i b) el grau de reciprocitat o simetria en la relació. 

D'aquesta forma, la intimitat madura ve en part definida pel compartir emocions 

sinceres, mentre que una relació pare – fill pot compartir emocions sinceres de 

manera asimètrica. 

4.6. Comportament prosocial i cooperació: capacitat per esperar torn; compartir 

en situacions diàdiques i de grup; mantenir actituds d'amabilitat i respecte als 

altres. 

4.7. Assertivitat: mantenir un comportament equilibrat, entre l'agressivitat i la 

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

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

grup i evitar situacions en les quals un es pot veure coaccionat; demorar actuar 

o prendre decisions en aquestes circumstàncies de en situacions de pressió 

fins a sentir-se adequadament preparat.  

4.8. Prevenció i solució de conflictes: capacitat per a identificar, anticipar-se o 

afrontar resolutivament conflictes socials i problemes interpersonals. Implica la 

capacitat per identificar situacions que requereixen una solució o decisió 

preventiva i avaluar riscos, barreres i recursos. Quan inevitablement es 

produeixen els conflictes, afrontar-los de manera positiva aportant solucions 
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informades i constructives. La capacitat de negociació és un aspecte important, 

que contempla una resolució pacífica, considerant la perspectiva i els 

sentiments dels altres. 

4.9. Capacitat de gestionar situacions emocionals. Habilitat per a reconduir 

situacions emocionals molt presents en els demès que requereixen una 

regulació. Podem assimilar-ho a la capacitat per induir o regular les emocions 

dels altres. 

 

5. Habilitats de vida i benestar 

 

Capacitat per adoptar comportaments apropiats i responsables de solució de 

problemes personals, familiars, professionals i socials. Tot això amb vista a 

potenciar el benestar personal i social. 

 

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

5.2. Presa de decisions en situacions personals, familiars, acadèmiques, 

professionals, social i de temps de lleure, que succeeixen quotidianament. 

Suposa assumir la responsabilitat per a les pròpies decisions, prenent en 

consideració els aspectes ètics, socials i de seguretat. 

5.3. Buscar ajuda i recursos: capacitat per identificar la necessitat de suport i 

assistència i saber accedir als recursos disponibles apropiats. 

5.4. Ciutadania activa, cívica, responsable, crítica i compromesa: Implica el 

reconeixement dels propis drets i deures, el desenvolupament d’un sentiment 

de pertinença; participació efectiva en un sistema democràtic; solidaritat i 

compromís; exercici de valores cívics; respecte pels valors multiculturals i la 

diversitat, etc. Aquesta ciutadania es desenvolupa a partir del context local, 

però s’obre a contexts més amplis (autonòmic, estatal, europeu, internacional, 

global). 

5.5. Benestar subjectiu: capacitat per gaudir de manera conscient de benestar 

subjectiu i procurar transmetre-ho a les persones amb les quals s'interactua. 

5.6. Fluir: Capacitat per generar experiències òptimes en la vida professional, 

personal i social. 
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◦ RESULTATS DEL CDE-A  

 

En la taula de resultats obtindreu les puntuacions promitjades que corresponen 

a les respostes donades al qüestionari per a cadascuna d’aquestes 5 

dimensions i en el  total de la prova. Les puntuacions sempre oscil·len entre 0 i 

10, sent 0 mancança absoluta de competència en la dimensió i 10 un domini 

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

les baixes indicadores de menor domini. 

 

Per exemple una puntuació  6’2 a TOTALQDEA PROMITJAT  significa que la 

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

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

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

potencial de millora o desenvolupament de 3’8 punts. 

 

En aquest cas cada persona es compara amb si mateixa, no amb una població 

de referència. 

 

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

això permet prendre consciència de la dimensió més susceptible de millorar 

com a primer pas a la reflexió, revisant la classificació de les competències, 

sobre quins són els aspectes a desenvolupar. 



 123 

Resultats del grup 334 (P.3) 

TOTAL 
QDE-A 

CONSCIÈNCIA 
 

REGULACIÓ 
 

COMPETÈNCIA 
SOCIAL 

AUTONOMIA 
 

COMPETÈNCIA 
VIDA 

6,52 6,86 6,00 6,50 5,86 7,56 

8,42 9,29 7,15 9,33 7,71 8,89 

6,65 7,57 6,38 6,92 6,00 6,44 

6,67 7,57 6,00 6,25 6,00 8,00 

 

 

Resultats del grup 335 (P.4) 

TOTAL 
QDE-A 

CONSCIÈNCIA 
 

REGULACIÓ 
 

COMPETÈNCIA 
SOCIAL 

AUTONOMIA 
 

COMPETÈNCIA 
VIDA 

6,96 6,57 6,77 7,25 6,14 7,78 

6,90 8,29 6,46 6,92 4,86 8,00 

6,63 7,00 5,46 6,50 6,14 8,56 

6,54 8,71 4,62 6,17 6,57 8,11 

5,54 6,14 4,62 5,92 4,86 6,44 

5,58 5,71 5,69 4,42 5,43 7,00 

6,67 8,57 5,92 6,83 5,00 7,33 

 

 

Resultats del grup 336 (P.5) 

TOTAL 
QDE-A 

CONSCIÈNCIA 
 

REGULACIÓ 
 

COMPETÈNCIA 
SOCIAL 

AUTONOMIA 
 

COMPETÈNCIA 
VIDA 

5,40 6,14 4,38 5,25 5,71 6,22 

5,27 7,86 5,08 3,75 4,29 6,33 

7,60 7,71 8,00 7,92 5,86 7,89 

7,44 9,29 5,62 7,83 7,29 8,22 

8,06 7,86 8,00 7,92 7,86 8,67 

6,81 7,14 7,54 7,00 4,71 6,89 

7,44 9,86 7,00 6,67 5,14 9,00 

8,15 9,86 7,38 9,25 5,00 8,89 

6,56 8,29 5,85 5,75 5,86 7,89 

6,92 8,29 5,85 6,92 5,71 8,33 

5,40 6,14 4,38 5,25 5,71 6,22 
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Resultats del grup 337 (1 EPRI) 

TOTAL 
QDE-A 

CONSCIÈNCIA 
 

REGULACIÓ 
 

COMPETÈNCIA 
SOCIAL 

AUTONOMIA 
 

COMPETÈNCIA 
VIDA 

7,90 9,43 7,69 6,33 8,14 8,89 

7,58 5,14 8,77 7,33 9,00 7,00 

6,23 6,14 5,92 6,25 6,14 6,78 

5,67 7,14 5,00 4,75 5,86 6,56 

6,40 7,14 5,46 6,67 6,43 6,78 

6,35 7,29 5,31 6,42 5,57 7,67 

6,46 6,86 6,08 4,92 7,57 7,89 

6,94 8,43 6,62 6,08 5,57 8,44 

7,27 8,14 6,46 7,17 6,29 8,67 

 

 

Resultats del grup 338 (2 EPRI) 

TOTAL 
QDE-A 

CONSCIÈNCIA 
 

REGULACIÓ 
 

COMPETÈNCIA 
SOCIAL 

AUTONOMIA 
 

COMPETÈNCIA 
VIDA 

8,31 8,86 9,00 7,75 6,86 8,78 

5,88 6,00 5,08 6,50 6,00 6,00 

6,08 8,29 5,31 5,50 5,57 6,67 

6,40 7,43 5,54 5,50 5,14 9,00 

7,38 8,43 6,00 8,08 6,00 8,67 

 

 

Resultats del grup 346 (3 EPRI) 

TOTAL 
QDE-A 

CONSCIÈNCIA 
 

REGULACIÓ 
 

COMPETÈNCIA 
SOCIAL 

AUTONOMIA 
 

COMPETÈNCIA 
VIDA 

6,44 7,29 5,31 7,42 5,57 6,78 

7,23 8,00 7,31 7,00 6,86 7,11 

7,81 8,43 7,92 7,08 7,14 8,67 

5,44 6,29 5,92 4,58 4,00 6,33 

 

Resultats del grup 339 (4 EPRI) 

TOTAL 
QDE-A 

CONSCIÈNCIA 
 

REGULACIÓ 
 

COMPETÈNCIA 
SOCIAL 

AUTONOMIA 
 

COMPETÈNCIA 
VIDA 

6,44 7,14 5,00 6,92 6,14 7,56 

6,90 8,57 6,08 6,25 6,14 8,22 

5,33 6,29 4,69 4,92 5,43 6,00 

4,21 4,14 4,00 4,25 3,43 5,11 

7,19 5,57 6,38 8,25 5,86 9,22 

7,52 8,43 7,38 6,58 6,86 8,78 
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8,46 9,57 8,23 8,25 7,14 9,22 

6,27 7,43 6,08 4,92 7,14 6,78 

5,69 7,86 3,62 6,17 5,43 6,56 

5,58 5,86 3,85 6,08 6,71 6,33 

 

 

Resultats del grup 340 (5 EPRI) 

TOTAL 
QDE-A 

CONSCIÈNCIA 
 

REGULACIÓ 
 

COMPETÈNCIA 
SOCIAL 

AUTONOMIA 
 

COMPETÈNCIA 
VIDA 

6,42 7,14 5,85 6,83 5,86 6,56 

 

 

Resultats del grup 341 (6 EPRI) 

TOTAL 
QDE-A 

CONSCIÈNCIA 
 

REGULACIÓ 
 

COMPETÈNCIA 
SOCIAL 

AUTONOMIA 
 

COMPETÈNCIA 
VIDA 

5,08 7,14 5,08 3,58 4,14 6,22 

5,52 7,86 4,77 4,17 4,00 7,78 

5,81 7,00 5,69 6,17 4,57 5,56 

7,27 7,43 6,69 6,75 7,43 8,56 

8,48 9,43 7,15 9,58 8,86 7,89 

5,67 7,43 4,46 5,83 4,86 6,44 

6,77 8,00 6,31 6,00 6,57 7,67 

7,42 6,57 6,08 7,75 8,71 8,56 

 

 

Resultats del grup 342 (1 ESO) 

TOTAL 
QDE-A 

CONSCIÈNCIA 
 

REGULACIÓ 
 

COMPETÈNCIA 
SOCIAL 

AUTONOMIA 
 

COMPETÈNCIA 
VIDA 

5,35 7,57 5,46 5,08 3,71 5,11 

5,17 7,14 4,00 5,17 3,14 6,89 

6,44 7,29 5,77 6,17 5,86 7,56 

5,85 6,00 5,92 5,42 5,14 6,78 

7,71 8,71 7,77 6,50 7,00 9,00 
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Resultats del grup 343 (2 ESO) 

TOTAL 
QDE-A 

CONSCIÈNCIA 
 

REGULACIÓ 
 

COMPETÈNCIA 
SOCIAL 

AUTONOMIA 
 

COMPETÈNCIA 
VIDA 

5,77 6,86 5,54 6,17 4,71 5,56 

5,27 5,86 4,08 6,67 3,71 5,89 

6,23 8,86 6,31 4,08 5,29 7,67 

5,48 6,86 4,77 4,00 5,71 7,22 

7,21 7,14 7,54 5,92 7,43 8,33 

7,06 6,29 6,46 7,50 7,00 8,00 

5,81 5,86 5,92 5,42 5,00 6,78 

 

 

Resultats del grup 344 (3 ESO) 

TOTAL 
QDE-A 

CONSCIÈNCIA 
 

REGULACIÓ 
 

COMPETÈNCIA 
SOCIAL 

AUTONOMIA 
 

COMPETÈNCIA 
VIDA 

7,52 8,14 6,31 7,67 7,29 8,78 

5,31 6,29 4,54 7,00 3,71 4,67 

6,02 7,29 5,69 5,58 4,86 7,00 

5,40 6,14 4,46 5,58 4,14 6,89 

7,63 8,43 7,31 7,92 5,86 8,44 

5,29 8,00 4,85 4,42 4,29 5,78 

5,75 7,14 4,85 5,75 4,43 7,00 

3,81 4,00 2,85 4,00 3,57 5,00 

6,10 8,00 5,46 4,58 5,14 8,33 

5,85 7,43 4,92 6,17 4,86 6,33 

5,10 7,43 3,85 5,42 4,43 5,22 
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◦ GUIA PER A LA  INTERPRETACIÓ I MILLORA DE LES 

TEVES COMPETÈNCIES EMOCIONALS   

 

Busca els teus resultats en la taula (estan després del teu DNI). Observaràs en la primera 

columna els resultats corresponents a la puntuació global de les teves competències 

emocionals. 

 

Anota la teva puntuació:    

 

Ara, resta a 10 aquesta puntuació. ¿Quant t’ha donat?  

 

 

Aquesta segona puntuació és el teu potencial de millora o desenvolupament 

emocional. Si desitges iniciar un procés de desenvolupament de les teves competències 

emocionals per millorar el teu resultat convé que analitzis més detalladament les 

puntuacions obtingudes en cadascuna de les 5 dimensions avaluades: competència de 

consciència emocional, competència de regulació emocional, competència 

d’autonomia personal, competència social i habilitat de vida i benestar.  

 

 

Anàlisis de la competència de consciència emocional  

 
Busca la teva puntuació en la columna corresponent a la consciència emocional.  

 

 

Anota la teva puntuació:  

 

 

Ara, resta a 10 aquesta puntuació. ¿Quant t’ha donat?  

 

 

Aquesta última puntuació és el teu potencial de millora en aquesta competència 

 

 

Anàlisis de la competència de regulació emocional  

 
Busca en la teva columna de regulació emocional  la puntuació que has obtingut.  

 

 

Anota la teva puntuació:  

 

 

 

Ara, resta 10 a aquesta puntuació. ¿Quant t’ha donat?  

 

Aquesta última informació és el teu potencial de millora en aquesta competència.  
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Anàlisis de la competència de la autonomia. 

 
Busca la teva puntuació en la columna corresponent a autonomia emocional  

 

 

Anota la teva puntuació:  

 

 

Ara, resta a 10 aquesta puntuació. ¿Quant t’ha donat? 

 

Aquesta última informació és el teu potencial de millorar en aquesta competència.  

 

 

Anàlisis de la competència social  

 
Busca la teva puntuació en la columna corresponent a competència social  

 

Anota la teva puntuació: 

 

Ara, resta a 10 aquesta puntuació. ¿Quant t’ha donat? 

 

Aquesta última informació és el teu potencial de millora en aquesta competència.  

 

 

Anàlisis de la competència de vida i benestar  

 
Busca la teva puntuació en la columna corresponent a competència de vida i benestar  

 

Anota la teva puntuació: 

 

Ara, resta a 10 a aquesta puntuació. ¿Quant t’ha donat?: 

 

Aquesta última informació és el teu potencial de millora en aquesta competència.  
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UN PETIT PRESENT (correu-e) 
 

Benvolgudes i benvolguts, 

Tal i com us vaig anunciar, per gentilesa de la Dra Núria Pérez Escoda -que tutoritza 
el meu Practicum-, us faig arribar algunes eines d'autoaplicació que potser us 
resulten interessants. Espero que us agradi i que gaudiu de la lectura. 
Aprofito per agrair-vos, un cop més, el vostre interès i el temps que heu dedicat a 
l'estudi i l'avaluació que estem fent. Un cop comenceu el curs veureu que les 
vostres aportacions ens han ajudat a crear noves eines que esperem que siguin del 
vostre interès. 
Espero que l'estiu us aporti un temps per al gaudi i per a vosaltres. Bon estiu! 
 

 Diana Vilaseca 
(Enviat el 15 de juliol de 2014) 
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ANNEX IX 
 

Resum de les 
respostes als 
qüestionaris,  

per cursos 
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(Cliqueu damunt de cada portada per veure els resultats) 
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