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Resum i paraules clau: 

Les emocions són presents a la nostra vida des del naixement i ens acompanyen al 

llarg de tota la via, per això és important treballar-les des de ben petits. 

Els contes són un element important a tenir en compte per treballar les emocions, ja 

que els infants, a partir d’aquest univers màgic que ens ofereixen els contes, es poden veure 

reflectits en els seus personatges i aquest fet també els permet identificar, expressar i aprendre 

a gestionar les seves emocions. 

En aquest treball s’intenta mostrat la importància de les emocions dins una aula 

d’educació infantil, així com també una proposta didàctica en la qual es treballa l’expressió i 

l’autocontrol de les emocions, a partir dels contes i una activitat relacionada amb cada conte. 

Paraules clau: Infància, competències emocionals, comunicació. 

 

 

Summary and key words: 

 Emotions are present in our lives from birth and they live with us all our lives. For that 

reason, we have to learn how to deal with them. We should learn about our emotions when we 

are children. 

 Fairy tales are a very important tool to learn about emotions. The magic world of fairy 

tales helps us analyze emotions with detachment. Children can see themselves reflected in the 

characters. This identification allows them to identify, express and learn how to control their 

emotions. 

 This project tries to show the importance of emotions for children between three and 

six years old. It is also a didactic proposal that provides tools to work the expression and the 

selfcontrol of emotions through fairy tales and activities related them. 

Key words: Childhood, emotional competencies, communication. 
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1. TEMA 

El tema que he triat per desenvolupar el meu treball de final de grau ha estat El món de 

les emocions: Expressió i autocontrol. La meva intenció és que a partir de les emocions que 

sentin o experimentin per ells mateixos, en trobin una manera per expressar-les.  

Alguns dels conceptes que treballaré durant el desenvolupament d’aquest treball de 

final de grau seran la consciència emocional, l’autocontrol de les pròpies emocions, així com 

també la comunicació entre els infants i els adults com a recurs d’expressió d’aquestes 

emocions que sentin. 

També que a partir dels contes com eina educativa, els infants puguin identificar les 

emocions dels personatges del conte i les seves pròpies, després a mesura que avanci el 

desenvolupament de la proposta que els infants aprenguin estratègies per auto controlar les 

seves pròpies emocions.  

El fet de centrar-me en els contes és perquè crec que són un bon recurs per treballar el 

desenvolupament socioemocional, a més penso que els són una eina molt important dins una 

aula d’educació infantil, ja que ens ajuda a transmetre conceptes que es poden veure reflectits 

en la temàtica del conte. 

2. JUSTIFICACIÓ 

Aquest treball de fi de Grau sorgeix del meu interès com a futura docent en l’etapa 

d’educació infantil. Degut a la meva formació prèvia abans de començar aquest Grau 

d’educació infantil no vaig realitzar l’assignatura de Desenvolupament Socioemocional a la 

UIB perquè l’havia cursada al Tècnic Superior d’educació infantil. Sempre he tingut un gran 

interès per conèixer més sobre les emocions, ja que crec que és un tema molt important que 

s’ha de treballar al llarg de tota la vida i especialment a l’etapa d’educació infantil.  

Durant l’etapa de l’educació infantil crec que és el millor moment per desenvolupar i 

potenciar les emocions en els infants ja que com podem trobar en el Currículum d’Educació 

Infantil de les Illes Balears un dels objectius més importants per assolir en aquesta etapa és 

reconèixer i identificar les emocions per part dels infants. A més és durant aquesta etapa que 

els infants comencen a crear i construir la seva pròpia personalitat. També crec que és 

important destacar que a les aules s’ha de fomentar l’educació emocional i no només el 

desenvolupament cognitiu. (Bisquerra, 2012). 
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Segons Delgado (2004), Bowlby va basar la seva teoria del vincle segur amb diferents 

teories neuro-psicològiques, que fan referència a que durant l’etapa d’infantil és possible 

establir connexions sinàptiques, així com també es pot relacionar amb la importància 

d’establir un vincle segur amb l’infant. D’aquesta manera podem dir què un pilar bàsic de les 

emocions és la curiositat. L’emoció i la curiositat són dos mecanismes que van units, és a dir 

la curiositat és el mecanisme principal que encén l’emoció, a més és un mecanisme innat que 

duu a l’exploració. També cal destacar que als primers mesos de vida dels infants, els 

mecanismes cerebrals de la curiositat es posen en funcionament i que el joc es produeix 

utilitzant els mecanismes de la curiositat que estan conjuntats amb l’emoció, la recompensa i 

el plaer.  

Així, durant el procés del desenvolupament cerebral de l’infant, aquest és capaç de crear 

noves branques de les neurones, a més de la creació i nova configuració de la sinapsis (els 

punts de comunicació de les neurones per les quals es transmet la informació unes amb 

altres). Aquest entorn, el podem referir a les emocions. És com si el cervell de l’infant pogués 

“encendre i apagar” les emocions, així com també la curiositat i els processos d’atenció. 

(Mora 2012). 

També he tingut en compte que en les primeres etapes de l’escolarització, el 

desenvolupament emocional juga un paper essencial per a la vida i constitueix la base per el 

progrés de l’infant en les diferents dimensions del seu desenvolupament. (Andrés, 2005). 

La meva intenció és realitzar una proposta dissenyada per ajudar als infants de l’aula de 5 

anys del CEIP Rodamilans de Sineu, on realitzo el meu període de pràctiques, a descobrir 

aspectes que desconeixen del seu món emocional i una vegada hagin pres consciència 

d’aquestes emocions les expressin per ells mateixos. A més també ensenyar-los diferents 

estratègies per aprendre a auto-controlar les seves pròpies emocions.  

El fet de decidir els aspectes que treballaré amb la posada en pràctica de la proposta, ha 

sorgit de les necessitats dels infants de l’aula. La meva primera idea era treballar les quatre 

emocions bàsiques, però quan vaig començar les pràctiques hi va haver passat el primer mes, 

em vaig adonar que els infants de l’aula tenien altres necessitats respecte a les emocions, com 

per exemple en alguns casos d’infants que necessitaven conèixer com gestionar i controlar les 

seves emocions.  
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Una vegada he tingut clar tots els aspectes que vull treballar, dissenyaré la proposta 

didàctica i la posaré en pràctica a l’aula. Seguidament faré una avaluació per una banda de la 

proposta que hauré posat en pràctica i per altra banda dels diferents aspectes que hauré 

treballat durant el desenvolupament del meu treball de final de grau.  

El fet de decidir dur a la pràctica la meva proposta, és perquè crec què és un bon moment 

ja que ara estic dins una aula d’educació infantil, i d’aquesta manera puc assolir més 

coneixements, i nous aprenentatges. Així com també, aprofitar aquest treball per enriquir-me 

dels meus aprenentatges i dels que facin els infants. 

 

3. OBJECTIUS 

Pel que fa als objectius del meu treball són els següents: 

- Incloure les emocions com a motor d’ensenyament-aprenentatge a partir de les 

situacions de la vida quotidiana que es donen durant l’etapa d’educació infantil. 

- Conèixer la literatura i investigació en relació a l’educació emocional, en concret a 

l’etapa d’educació infantil. 

- Dissenyar una proposta didàctica per infants de cinc anys per afavorir el 

desenvolupament de l’educació emocional. 

- Millorar les diferents estratègies de consciència emocional, d’autocontrol i 

comunicació dels infants, dins una aula d’educació infantil.  

 

4. MARC CONCEPTUAL 

4.1 Què són les emocions? 

Les emocions han estat presents al llarg de la història, encara que el seu grau de 

protagonisme no hagi estat sempre el mateix. Es pot considerar que la psicologia humanista, 

representada per Carl Rogers, presta una atenció especial a les emocions. També al llarg del 

temps han arribat aportacions filosòfiques de Aristòtil, Kant, Hume, Dewey, i de molts altres 

pensadors, i aportacions científiques com les de Lazarus (1991), Lewis y Haviland (1993), 

Strongman (1991-1992), Goleman (1995), entre d’altres. Aquestes aportacions han donat lloc 

a redefinir les emocions i a estructurar tota la temàtica. (López, 2005). 
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En els darrers anys el concepte de les emocions és un tema sobre el qual molts autors 

n’han fet alguna menció, així com també es troben presents a molts de texts. Segons diferents 

estudis realitzats tants en animals com a persones podem arribar a la conclusió que tenen 

alguna cosa en comú en totes les persones, és a dir, les emocions apareixen per instint de la 

supervivència de l’ésser humà i ho fan de manera automàtica.  

Les emocions es poden concebre com el canal de comunicació que hi ha entre adults i 

infants, o entre el mateixos adults, i ens permeten relacionar-nos de manera afectiva i 

emocional amb l’entorn que ens envolta. Goleman (1996) afirma que les persones que han 

desenvolupat adequadament les habilitats emocionals solen sentir-se més satisfetes, són més 

eficaces i més capaces de dominar els hàbits mentals que determinen la productivitat. 

Les emocions són un factor clau en el desenvolupament dels infants. Els nadons des 

del seu naixement ja cerquen una manera d’expressar-les, alguns dels seus recursos a l’hora 

de fer-ho en són, el plor o la rialla entre d’altres. Des del naixement fins a la vida adulta, les 

persones, duem a terme el desenvolupament del procés emocional, el qual es pot definir com 

a gradual. Des de petits construeixen la seva identitat a partir de les relacions que estableixen 

amb els seus referents. A partir d’aquestes relacions, potencien la seva autoestima i confiança 

en ells mateixos.  

4.2 Desenvolupament Emocional dels 0 als 6 anys. 

 Graella de l’evolució de la conducta social dels 0-6 anys, segons Maneiro (2011). 

Edat Desenvolupament Emocional 

0-6 

mesos 

- A les 3 setmanes imita els gests dels adults de referència. 

- Capacitat de percebre i reaccionar a les expressions emocionals d’altres. 

- Estableix el vincle afectiu amb la mare. 

- Apareix el somriure social i la rialla.  

- Reconeix les persones del seu entorn i reacciona davant la seva presència. 

- Experimenta angoixa si la mare no hi és. 

6-12 

mesos 

- Interpreta i compren les demandes dels que l’envolten. 

- Reacciona en la seva conducta amb vocalitzacions, plors, abraçades, 

acceptació o rebuig. 

- Adopten una posició de por o cautela davant els estranys, i recorren al plor 

davant aquesta situació. 
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- És reconeix a si mateix i el seu caràcter comença associar-se estímuls 

socials externs (si és sent bé riu, sinó és sent bé plora). 

- Millora l’autoregulació emocional. 

1-2 

anys 

- Manifesta antipatia o simpatia cap a les altres persones. 

- Comença a interessar-se pels seus objectes. 

- Descobreix i desenvolupa el comportament: comença a conèixer la 

sorpresa. 

2-3 

anys 

- Comencen a trobar-se amb altres infants, però prefereixen jugar sols. 

- Expressen sentiments d’amor, gelosia, enveja o tristesa. 

- Reafirmen el sentit del jo. 

3-6 

anys 

- És preocupa pels altres i comparteix les seves coses. 

- La representació i el llenguatge milloren de manera progressiva. 

- Comprèn millor les emocions bàsiques. 

 

Les emocions sorgeixen a partir de respostes dels organismes de les persones que 

poden ser deguts a fets que provoquen plaer o per el contrari a fets que provoquin dolor. És a 

dir els organismes donen resposta als estímuls que els sorgeixen. Així, Mora (2012) identifica 

l’emoció com aquell motor que tots duem dins. Una energia codificada en certs circuits 

neuronals localitzats en zones profundes del nostre cervell, que ens mou i ens empeny <<a 

viure>>, a voler estar vius en interacció constant amb el món i amb nosaltres mateixos. 

Circuits que, mentre estam desperts, es troben sempre actius, en alerta i ens ajuden a distingir 

estímuls importants per la nostra supervivència. 

Un aspecte per concloure, és que les emocions són un factor molt important a tenir en 

compte des del naixement en les persones i ens acompanyen fins a la vida adulta. A més 

durant aquest procés del desenvolupament de les emocions els infants han d’aprendre a 

identificar i diferenciar les emocions, així com també a saber expressar-les. En definitiva, les 

emocions ens ajuden adaptar-nos a la vida social, i a més s’han de treballar de manera 

equitativa tant en l’àmbit escolar com en l’àmbit familiar.  

4.3 Classificació de les emocions 

Són molt els autors que fan referència a les emocions i per això destaquen què és 

important que des del naixement s’introdueixin en una educació emocional, ja que quan abans 

es treballin determinades capacitats més fàcil és que les aprenguin i les generalitzin.  
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Per això els autors fan diferents classificacions de les emocions, perquè el 

desenvolupament emocional dels infants no es tasca d’una sola persona, sinó que és una 

sabiduria compartida en la que tots ens podem ajudar. (Andrés, 2005). 

Les emocions és poden classificar segons molts autors, però jo en concret m’he centrat 

en la classificació que en fan dos d’aquests autors. Per una banda la que fa Bisquerra (2000) i 

per altra la que fa Golemann (1997).  

Referent a Bisquerra (2000), classifica les emocions en negatives, positives, ambigües 

i estètiques:  

Classificació de les emocions segons Bisquerra, R. (2000) 

Emocions negatives 

1. Ira: ràbia, còlera, rancor, odi, fúria, indignació, ressentiment, 

aversió, exasperació, tensió, excitació, agitació, acritud, 

animadversió, animositat, irritabilitat, hostilitat, violència, 

enuig, gelosia, enveja, impotència.  

2. Por: temor, horror, pànic, paüra, desassossec, esglai, fòbia, 

aprensió, inquietud, incertesa. 

3. Ansietat: angoixa, desesperació, inquietud, estrès, 

preocupació, anhel, neguit, consternació, nerviosisme.  

4. Tristesa: depressió, frustració, decepció, aflicció, pena, 

dolor, pesar, desconsol, pessimisme, melancolia, 

autocompassió, solitud, desànim, desgana, enyorança, 

abatiment, disgust, preocupació, desesperació. 

5. Vergonya: culpabilitat, timidesa, inseguretat, vergonya 

aliena, xafogor, pudor, cautela, rubor, enrogiment, 

perplexitat, neguit, remordiment, humiliació, pesar. 

6. Aversió: hostilitat, menyspreu, acritud, animositat, antipatia, 

ressentiment, rebuig, recel, fàstic, repugnància, desdeny, 

disgust. 

Emocions positives 

1. Alegria: entusiasme, eufòria, excitació, content, delit, 

diversió, plaure, sotrac, gratificació, satisfacció, capritx, 

èxtasi, alleujament, gaubança, diversió. 

2. Humor: provoca; somriure, riure, riallada, hilaritat. 

3. Amor: afecte, tendresa, simpatia, empatia, acceptació, 
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cordialitat, confiança, amabilitat, afinitat, respecte, devoció, 

adoració, veneració, enamorament, gratitud. 

4. Felicitat: goig, tranquil·litat, pau interior, placidesa, 

satisfacció, benestar. 

Emocions ambigües 

1. Sorpresa. 

2. Esperança. 

3. Compassió. 

Emocions estètiques 
Són les produïdes per les manifestacions artístiques (literatura, 

pintura, escultura, música...). 

 

Les emocions negatives s’entenen com aquelles en què la situació es valora com a 

desagradable, les emocions positives la situació és valora com agradable, i en les ambigües 

faciliten l’aparició d’estats emocionals. (Bisquerra 2000). 

Respecte a Goleman (1995) classifica les emocions en primàries i secundàries: 

Classificació de les emocions segons Goleman (1995). 

Emocions primàries 

- Ràbia. 

- Tristesa. 

- Por. 

- Alegria. 

- Amor. 

- Sorpresa. 

- Aversió. 

- Vergonya. 

Emocions secundàries 

- Ansietat. 

- Avorriment. 

- Culpabilitat. 

- Entre d’altres. 
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4.3 La Intel·ligència emocional 

Són molts els autors que han fet referència a la Intel·ligència emocional, en aquest cas 

jo em centraré en els que m’han semblat més importants referents a aquest concepte al llarg 

de la història, que són Slovey i Mayer, i per altra banda Daniel Goleman. 

La intel·ligència emocional és un terme que va ser introduït per Peter Salovey i John 

Mayer l’any 1990. Aquests dos psicòlegs fan una definició de la Intel·ligència emocional, la 

qual consideren com la habilitat per manejar els sentiments i les emocions, discriminar entre 

ells i utilitzar aquests coneixements per dirigir els propis pensaments i accions. Salovey i 

Mayer (1990). El seu model s’estructura en quatre blocs: percepció emocional, facilitació 

emocional del pensament, comprensió emocional i regulació emocional.  

Després Goleman a partir del seu llibre de la Inteligencia emocional va desenvolupar 

aquest concepte en favor de l’educació dels infants, fins a les hores la intel·ligència era entesa 

com innata, invariable, quantificable i única.  

Goleman (1995), afirma que la Intel·ligència emocional prediu millor l’èxit en la vida 

real i en el pla acadèmic que el quocient intel·lectual tradicional, això és perquè algunes 

persones amb un quocient intel·lectual baix tenen més èxit en la vida que d’altres que tenen 

un quocient intel·lectual alt. Goleman classifica aquest procés en cinc fases: conèixer les 

pròpies emocions, manejar les emocions, motivar-se a un mateix, reconèixer les emocions 

dels altres i establir relacions positives amb altres persones.  

És per això que el desenvolupament de l’infant ha d’estar recolzat per la Intel·ligència 

emocional, ja que sinó no es garanteix un èxit en el desenvolupament de l’infant, per tant és 

imprescindible que les emocions i la intel·ligència vagin lligades al llarg de la vida. 

4.4 L’educació emocional a l’educació infantil. 

Pel fet que aquest treball es durà a la pràctica dins una aula d’educació infantil crec 

que és d’important rellevància conèixer les diferents aportacions que han fet els autors fins a 

l’actualitat sobre l’aprenentatge de l’educació emocional en edats primerenques.  

L’educació emocional és un procés educatiu, continu i permanent que pretén potenciar 

el desenvolupament emocional i complet indispensable del desenvolupament cognitiu, 

constituint els dos elements essencials del desenvolupament de la personalitat integral. Per 

això es proposa el desenvolupament de coneixements i habilitats sobre les emocions amb 
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l’objectiu de capacitar l’individu per afrontar millor els reptes que es plantegen en la vida 

quotidiana. Tot això té com a finalitat augmentar el benestar personal i social. (Bisquerra, 

2000). 

Al llarg dels anys les emocions han estat reprimides tant a l’escola com a la societat de 

manera general, en contraposició a aquests fets, Spinoza (2006) afirma que les emocions i els 

sentiments constitueixen els aspectes centrals de la <<humanitat>>. 

L’educació tradicionalment s’ha centrat en el desenvolupament cognitiu, ja que 

sempre s’ha deixat de banda la dimensió emocional. L’educació s’ha d’orientar en el 

desenvolupament integral de la personalitat de l’infant. Això implica que el desenvolupament 

cognitiu s’ha de contemplar amb el desenvolupament emocional. (Andrés, 2005). 

L’educació en les edats més primerenques, ha de preparar per la vida i s’ha d’imposar 

davant el desenvolupament emocional, com a complement al desenvolupament cognitiu. 

També el desenvolupament emocional fomenta i potencia el desenvolupament de la 

personalitat integral de l’individu.  

A més Goleman (2005), fa referència a què és necessari escolaritzar les emocions, a 

més a diversos països ja existeixen programes educatius que tenen com objectiu aconseguir 

un major desenvolupament social i emocional dels alumnes i d’aquesta manera incrementar la 

intel·ligència emocional.  

Tant a l’àmbit escolar com a l’àmbit familiar, és molt important que els infants 

identifiquin i reconeguin les seves emocions i les dels altres, ja que això els ajuda a regular i 

gestionar les seves pròpies.  

A l’escola pel que fa a les habilitats d’intel·ligència emocional no tenen un tractament 

curricular similar al d’altres àrees del currículum, sinó que són continguts de caire transversal. 

És necessari que es donin una sèrie d’actituds positives de sensibilització davant la necessitat 

de descobrir emocions i sentiments, a fi de millorar les relacions interpersonals. (Vallés, 

2000). 

Però així hi tot l’escola és un lloc idoni per treballar les emocions, per això és molt 

important que s’hi treballin. Per una banda es poden treballar a partir de projectes basats en 

les emocions i per altra banda s’han d’aprofitar les situacions en què els infants estiguin 

enfadats o frustrats, aquest fet permet als infants identificar i posar  nom a les emocions. Tal i 
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com diu Veracruz (2011), no cal treballar l’educació emocional en una hora concreta del dia, 

sinó que és important fer-ho al llarg de la jornada escolar.  

Respecte a l’aprenentatge de les emocions a l’escola, és molt important tenir en 

compte que les emocions ens poden servir per aprofundir en aprenentatges d’altres conceptes. 

Díez (2013), afirma que a l’escola són els esdeveniments afectius els que donen suport i 

significació als aprenentatges curriculars, per ser els vertaders motors del món interior de 

cadascú i els contenidors de totes les nostres experiències, dels nostres desitjos, pors, records, 

afectes, rivalitats i incerteses. I és que el món dels sentiments influeix poderosament sobre el 

món de l’aprenentatge i pot donar-li ales o frenar-lo, donar-li alegria o aclaparament, donar-li 

apertura o tancament. 

Segons Bisquerra (2012), l’educació emocional té uns objectius generals que són els 

següents: 

o Adquirir un coneixement de les pròpies emocions. 

o Identificar les emocions dels altres. 

o Desenvolupar l’habilitat de controlar les pròpies emocions. 

o Prevenir efectes perjudicials de les emocions negatives. 

o Desenvolupar l’habilitat per generar emocions positives. 

o Desenvolupar una millor competència emocional. 

o Desenvolupar l’habilitat d’auto-motivar. 

o Adoptar una actitud positiva davant la vida. 

o Augmentar les habilitats socials i les relacions interpersonals satisfactòries. 

Aquests objectius es poden agrupar en cinc àmbits, que són: 

- Empatia: És una capacitat que ens permet poder arribar a sentir com a nostres els 

sentiments d’una altra persona. A més ens ajuda a entendre millor a les persones que 

ens envolten i poder saber com es senten. És la capacitat per posar-nos en el lloc d’una 

altra persona per poder-la comprendre millor, però, sobretot sense deixar que aquests 

sentiments i emocions afectin a la nostra persona. 

- Consciència emocional: És la capacitat per prendre consciència de les pròpies 

emocions i de les emocions dels altres, conèixer-les, identificar-les i saber etiquetar-

les. 
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- Autocontrol emocional: És la capacitat que ens permet controlar-nos a nosaltres 

mateixos i a les nostres emocions depenent de les situacions que ens trobem. 

- Autoestima: És el sentiment d’acceptació i respecte cap a nosaltres mateixos, la 

manera que tenim d’avaluar-nos.  

- Habilitats socials i resolució de problemes: És la capacitat que tenen els infants a 

l’hora de solucionar el possibles conflictes que puguin sorgir a l’hora de relacionar-se 

amb els altres. 

4.5 El paper del docent en l’educació infantil 

Els docents al llarg de totes les etapes educatives tenen un paper fonamental a l’hora 

de treballar les emocions dins les aules de manera transversal, però tenen especial rellevància 

a l’etapa d’infantil, en la qual els infants comencen a identificar i a sentir les seves emocions 

més primerenques.  

La posada en pràctica d’aquests continguts curriculars requereix d’una formació per 

part del professorat, a més dur a la pràctica l’educació emocional no és qüestió de 

desenvolupar activitats, sinó de desenvolupar actituds i formes d’expressió en les que 

l’educador o l’educadora tingui en conte el model que ofereix el dia a dia, en el que les 

emocions siguin viscudes, respectades i acollides en la seva amplitud. (López 2005). 

 Així mateix els programes per treballar l’educació emocional dins les aules han 

d’incloure: objectius, continguts, metodologia, activitats i avaluació. 

Pel que fa al rol del docent aquest ha de ser capaç de desenvolupar la seva capacitat 

d’empatia, fet que l’hi permetrà establir relacions de cordialitat amb els infants. A més el 

professor, amb les seves actituds i comportament, ha d’oferir un clima de seguretat, respecte i 

confiança davant els alumnes que educa. Per altra banda també el mestre ha de fer una 

reflexió sobre el rol que ha d’adoptar a l’hora de posar en pràctica els diferents programes per 

treballar les emocions. A més per dirigir-se als infants ha de trobar un to adequat. (López 

2008). 

El docent és el principal referent a l’aula i com a tal, ha de tenir en compte que és un 

model pel infants i que aquests també aprenen a través de les tècniques d’imitació o 

modelatge.  
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Un factor molt important a tenir en compte és que els objectius de convivència i 

desenvolupament personal s’han de tenir clars, així com també aprofitar les dinàmiques 

diàries per assolir-ho. (Boix 2009). 

Degut a la importància de l’educació emocional en els darrers anys, ha provocat un 

creixement en l’interès per l’elaboració de materials i programes que de manera sistemàtica, 

ajuden al professor a millorar la seva tasca respecte a les relacions socioafectives entre els 

seus alumnes. (Viloria 2005). 

4.6 Els contes com a recurs educatiu a l’educació infantil 

Avui en dia s’entén que la literatura infantil és una eina bàsica indispensable i que 

respon a les necessitats dels infants, ja que permet establir els processos de simbolització, 

representació i recreació, que són tant necessaris pel afavorir el desenvolupament dels infants. 

(Jiménez, 2010).  

A més segons Ros (2005), la literatura infantil contribueix a la formació de la 

consciència dels infants, tant en el sentit moral, com en el cognitiu i l’afectiu. Així com també 

es potencia l’atenció, l’escolta eficaç, la concentració, la memòria, el desenvolupament dels 

esquemes perceptius i analític, el desenvolupament de la comprensió verbal, l’adquisició i el 

desenvolupament de la sensibilitat estètica, la imaginació, l’ampliació del món de referència i 

la capacitat d’enfrontar-se a situacions diverses. 

El conte és un dels recursos didàctics més potents dels quals disposem. Les seves 

utilitats poden ser per ensenyar una llengua, oral o escrita, i altres vegades l’utilitzem com a 

element motivador per introduir continguts conceptuals, i en altres ocasions, com eix al 

voltant del qual sorgiran totes les activitats d’una unitat didàctica, ja que són moltes les 

activitats que ens ofereixen aquestes històries.  Segon Jennings (1991), el conte és una de les 

formes més efectives pel desenvolupament de les habilitats que proporcionen confiança en 

l’aprenentatge de la lectoescriptura en la llengua materna. 

Segons Sáenz (1999), a partir dels contes es pot aconseguir: 

- Ampliar el llenguatge dels infants amb un vocabulari ampli, clar, concís i suggestiu. 

- Fomentar la creativitat i la imaginació de l’alumnat. 

- Crear hàbits de sensibilitat artística mitjançant imatges atractives per a l’alumnat.  
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Un factor important que s’ha de tenir en compte a l’hora de triar un conte a l’educació 

infantil, és que presentin objecte i aspectes propers al món dels infants. A més és molt 

important que des d’edats primerenques els infants connectin amb el món de la literatura, ja 

que d’aquesta manera els permetrà conèixer conceptes com la fantasia, la imaginació i 

l’expressió dels fets. Així com també el fet de potenciar la imaginació, els ajudarà a aprendre 

a pensar, a reviure experiències passades, a projectar el futur i a augmentar la seva creativitat. 

Per alguns infants el fet d’escoltar contes, ja sigui bé a l’escola o a ca seva, potser una 

experiència molt avorrida i passiva, només és sentiran involucrats quan se’ls fa preguntes 

sobre l’acció i els personatges. Aquesta fet de fer preguntes als infants ha de ser una 

experiència activa, ja que això potencia en els infants explorar idees que no estan restringides 

pel disseny d’un currículum i sorgeixen de la interacció entre ells més que de la intervenció 

del mestre. (Hendy, 1982). 

L’univers màgic dels contes i les llegendes, les històries fantàstiques que expliquen, i 

els enigmes que plantegen continuen meravellant els infants i ens fan ser optimistes sobre la 

seva pervivència. (Folch i Soler 2006). 

El conte és una eina idònia per tractar els continguts transversals del currículum de 

l’educació infantil i és per això que té un gran valor educatiu. Segons Quintero (2005), el 

conte serveix per divertir i entretenir a la vegada que es transmeten coneixements rics i 

complexes. A més satisfà les ganes d’acció de l’alumnat ja que a partir de la seva imaginació 

projecten allò que els agradaria fer. També connecta amb les característiques cognitives i 

afectives dels infants. Defineix el conte com un element socialitzador que afavoreix les 

relacions, començant pel fet que són els personatges els que interactuen socialment. Quintero, 

també assenyala que el conte facilita la superació de l’egocentrisme amb el fet de posar-se en 

el lloc de l’altre dels diferents personatges, considerant en tot moment els diferents punts de 

vista. Finalment fa referència a que el conte és un element que prepara per la vida oferint 

models de comportament, sentiments i valors, així com també destaca que la narració del 

conte enllaça amb el món intern de l’infant, afavorint el desenvolupament de la seva capacitat 

simbòlica. 

El conte és un instrument que uneix els infants amb els adults al voltant d’una mateixa 

activitat, a més de ser un gran transmissor de valors i habilitats. El fet de contar un conte als 

infants és un acte de comunicació entre adults i infants.  
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Els contes els permeten als infants comprendre els seus sentiments, emocions, 

reaccions o actuacions que encara no entenen i que els poden suposar una angoixa. A més la 

majoria dels contes contenen missatges educatius i valors morals que ells capten 

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

infants als conceptes relacionats amb el coneixement, identificació i autocontrol de les 

emocions. 

Podem considerar els contes com afavoridors del desenvolupament de les capacitats 

físiques, intel·lectuals, socials i afectives. A més són un mitjà que serveix per aproximar els 

infants a la imaginació i la fantasia, així com també aproximar-los al llenguatge oral, a partir 

de les expressions de les prediccions què en puguin fer del conte. 

 

5. METODOLOGIA 

Pel que fa a la metodologia utilitzada en el desenvolupament del treball de fi de grau, el 

primer que he fet ha estat establir-me uns objectius per assolir durant la posada en pràctica de 

la proposta. 

D’aquesta manera he començat a organitzar informació sobre les emocions, diferents 

tècniques d’autocontrol de les emocions, contes que parlin sobre la regulació de les emocions 

impulsives, etc. També he recopilat diferents autors que facin referència sobre aquests 

aspectes que vull treballar i posar en pràctica la meva proposta. La meva intenció es fer un 

aprenentatge significatiu partint de les emocions, de les opinions dels diferents autors i 

comparar les diferents aportacions que en fan aquests autors. 

Una vegada seleccionada la informació pel meu marc teòric, faré una recerca dels contes 

que puc treballar amb la proposta i de possibles activitats que puc utilitzar per dur a terme la 

proposta. Després prepararé les sessions i tot el material necessari per desenvolupar les 

sessions. 

Referent als principis metodològics que utilitzaré per dur a la pràctica la meva proposta 

són els següents: 

- Aprenentatge significatiu i actiu per a l’infant, és contemplarà l’infant com únic 

protagonista del procés d’ensenyament aprenentatge. 
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- L’aprenentatge sorgirà de les necessitats dels infants i es desenvoluparan les sessions a 

partir dels seus coneixements previs. 

- En tot moment es respectarà el ritme individual de cada infant. 

- Es farà un aprenentatge globalitzador, en el que es tindran en compte totes les 

capacitats de cada infant. 

Respecte als agrupaments que es faran durant el desenvolupament de la proposta seran: 

- Gran grup: Durant el conte, les assemblees, la creació del plafó. 

- Per parelles: Per elaborar la llista de la felicitat. 

- Individual: Mirar-se al mirall i expressar l’emoció, durant els dibuixos. 

En haver posat en pràctica totes les sessions faré una anàlisis de les notes de camp, i una 

avaluació de la proposta per extreure’n les meves conclusions així com també analitzar si 

s’han assolit els objectius. 

5.1 Proposta i contextualització 

La meva proposta ha partit de les necessitats que tenien alguns nins de l’aula de cinc 

anys, del CEIP Rodamilans de Sineu, era aprendre diferents tècniques per controlar les seves 

emocions i saber expressar-les. A partir d’aquí vaig començar a plantejar-me una altra 

proposta, que pogués ajudar a satisfer les necessitats que tenien aquests infants. 

El fet de triar els contes com eina educativa per transmetre els coneixements que vull 

que adquireixin els infants és perquè crec que en són un bon recurs, ja que els personatges del 

conte els poden servir de model i a l’hora també es poden veure reflectits en aquests 

personatges. Per altra banda a partir dels contes, i tenint en compte que la mestra faci de 

mediadora, els infants poden desenvolupar el seu llenguatge i utilitzar-lo com a recurs per 

expressar les seves emocions. Per fer la selecció d’aquests contes m’he basat en què aquests 

fossin d’un llenguatge i vocabulari adequat a l’edat dels infants i que ells el poguessin 

entendre.  

A continuació exposaré una graella amb tots els contes que he revisat i els que he 

seleccionat finalment per dur a terme la proposta. En aquesta graella hi ha els objectius més 

importants a treballar de la proposta. La primera part fa referència a contes que em serveixin 

per jo conèixer que saben els infants sobre les emocions i d’aquesta manera poder fer una 

avaluació inicial. La segona part de la graella fa referència a contes en què els infants siguin 
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capaços d’identificar les emocions que senten els personatges dels contes i relacionar-les amb 

les seves pròpies. I la tercera part es refereix a contes a partir dels quals els infants puguin 

adquirir diferents tècniques per gestionar les emocions.  

CONTES PER TREBALLAR LES EMOCIONS 

Objectiu Títol del conte 

 

Conèixer i identificar les emocions.  

 

Què m’està passant? 

El gran llibre de les emocions. 

El monstre de colors. 

Expressar i representar les emocions. 

De vegades. 

Adéu, TRISTESA! 

Una tempesta...de POR. 

Tu, com estàs? 

La Gelosia ve... i se’n va. 

Vola, vola, SORPRESA. 

El pirata de les estrelles. 

Com et sents? Alegria. 

 

Aprendre i millorar tècniques per gestionar les 

emocions. 

Cuentos para educar con inteligencia 

emocional. 

La pedra màgica. 

La tortuga sàvia. 

Els contes que he seleccionat són els que estan en negreta, ja que una vegada els vaig 

haver mirat tots vaig trobar que eren els que més treballaven els objectius que jo m’havia 

plantejat per desenvolupar a través de la meva proposta. Per altra banda, la resta de contes els 

aprofitaré per posar al racó de les emocions dins una capsa perquè els infants els puguin anar 

a mirar. A continuació faré una petita explicació de l’aula on duré a la pràctica la meva 

proposta. 

- Explicació de l’aula: L’aula on duré a la pràctica la meva proposta, és l’aula de cinc 

anys. Aquesta aula està formada per 20 infants (12 nines i 8 nins).Pel que fa a les 

característiques dels infants en l’àmbit emocional, aquests tenen coneixement i saben 

identificar les emocions en la majoria dels casos, però és donen alguns casos en què 

els infants no saben controlar les emocions que senten en aquell moment, així com 

tampoc saben expressar-les.  
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5.2 Desenvolupament de les sessions 

El primer que vaig fer va ser establir els objectius que pretenia assolir amb el 

desenvolupament de la proposta. A continuació vaig fer una recerca de diferents contes i 

activitats que pogués dur a terme després d’haver-los contat el conte. Els contes seleccionats 

són: El gran llibre de les emocions, De vegades, La tortuga sàvia, La pedra màgica i El 

pirata de les estrelles. Una vegada vaig haver seleccionat els contes i les activitats, vaig 

començar a dissenyar la proposta i a preparar els materials necessaris per dur a terme les 

sessions.  

Per dur a terme el desenvolupament de les sessions ho faré a partir de diferents 

tècniques d’ensenyament de les competències socio-emocionals, amb aquestes tècniques 

podem contemplar: la instrucció, el modelat, el role-playing, el feedback, el reforçament i la 

generalització. Aquestes són les tècniques més freqüents segons (Vallés i Vallés, 1996). A 

continuació faré una petita explicació en què consisteix cada tècnica. 

- Instrucció: Aquesta tècnica consisteix en fer als infants explicacions clares i concises a 

partir d’un objectiu establert. Les instruccions es transmeten de manera verbal. 

Aquesta tècnica generalment s’ofereix abans d’oferir els models.  

- Modelat: A partir d’aquesta tècnica s’ofereix als infants l’oportunitat d’observar la 

conducta a aprendre realitzada per diferents models que poden ser reals o simbòlics. 

Aquesta tècnica permet als infants imitar el model que se’ls ofereix. 

- Role-playing: Aquesta tècnica consisteix en practicar les conductes que es pretén que 

siguin exhibides en el context real.  El principal objectiu que es persegueix és 

l’adquisició i el manteniment de les conductes que no es posseeixen.  

- Feedback: Consisteix en obtenir informació clara i precisa sobre l’execució per part de 

les persones amb les que s’interactua o dels observadors. La retroalimentació més 

recomanable és la verbal i s’aconsella la utilització d’un llenguatge comprensible i 

senzill. A més la retroalimentació potser tant negativa com positiva.  

- Reforç: Aquesta tècnica segueix la consolidació de la conducta i dels avanços en els 

aprenentatges a partir de la recompensa de les conductes desitjades. El seu objectiu és 

incrementar la probabilitat de la repetició d’aquesta conducta. S’ha de tenir en compte 

que perquè el reforç sigui efectiu s’ha de fer de manera immediata a la realització de la 

conducta, ha de ser vàlid i important per qui el rep i ha de ser adequat a la situació.  
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- Generalització: Amb aquesta tècnica es pretén la realització de la conducta en 

condicions diferents a les del seu aprenentatge inicial. 

Totes les sessions tenen la mateixa estructura, el primer que faria seria contar-los el conte, 

després fer-ne una assemblea perquè els infants poguessin explicar el que els ha fet sentir el 

conte o fer-ne comentaris sobre aquest, a continuació es duria a terme l’activitat.  

A partir d’aquí vaig començar a preparar-me les sessions que duria a terme, a cercar 

diferents recursos per després poder transcriure les aportacions dels infants amb la finalitat de 

poder-ne extreure les conclusions per el meu treball de final de grau, així com també poder 

avaluar les sessions de la meva proposta i finalment per fer possibles propostes de millora 

respecte a la meva proposta.  

 

CRONOGRAMA DE LA PROPOSTA 

SESSIÓ CONTE ACTIVITAT DIA 

Sessió 1 
El gran llibre de 

les emocions 
Assemblea i creació del racó de les emocions. 03/05/2016 

Sessió 2 De vegades 

Mirar-se al mirall i expressar com es senten i creació 

d’un mural amb imatges dels infants representant les 

emocions. 

10/05/2016 

12/05/2016 

Sessió 3 La tortuga sàvia 
Assemblea i creació d’un plafó per ajudar-los a 

controlar les emocions i posar-lo al racó. 
16/05/2016 

Sessió 4 La pedra màgica Representació en un dibuix i explicar-ho a la resta. 24/05/2016 

Sessió 5 
El pirata de les 

estrelles 
Activitat per parelles i elaborar la llista de la felicitat.  30/05/2016 
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SESSIÓ 1: Què en sabem de les emocions? Data: 03/05/2016 

Objectius 

- Conèixer que saben de les emocions els infants. 

- Identificar les emocions que senten els personatges del conte i relacionar-

les amb experiències viscudes per ells mateixos. 

Recursos i material 

 

 Conte: El gran llibre de les emocions.  

 Una taula, un mirall i quatre tabalets 

(racó de les emocions). 

 Una capsa i diferents contes que parlin 

sobre les emocions (racó de les 

emocions). 

 

 

Tipus d’agrupament 
L’activitat serà dirigida al gran grup i això suposa que hi participen tots els infants 

que assisteixen aquest dia a classe.  

Durada de l’activitat 1 hora aproximadament. 

Desenvolupament de la sessió: El primer que farem serà seure tots en rotllana a l’estora i preparar-se per 

escoltar un conte. Després els explicaré als infants el què farem a continuació i abans de començar a contar 

el conte parlarem una mica sobre allò que coneixen de les emocions els infants i que ho contin a la resta.  

Seguidament començaré a contar-los el conte El gran llibre de les emocions, i una vegada hagi acabat de 

contar-lo començarem una assemblea per parlar de diferents situacions viscudes pels infants en què ells 

hagin sentit alguna de les emocions explicades en el conte. 

En haver acabat l’assemblea, explicaré als infants que crearem un racó de les emocions a l’aula, en el què hi 

podran trobar diferents contes de les emocions i d’aquesta manera els ajudarà a conèixer més aspectes sobre 

les emocions. Així que ens dirigirem tots al racó de l’aula en el que hi ha un mirall, i d’aquesta manera 

aprofitar-lo pel racó de les emocions. Entre tots col·locarem els contes dins una capsa que hi haurà davall el 

mirall i també hi col·locarem una taula i quatre tabalets perquè els infants puguin mirar els contes.  

Aquest racó a petició de la tutora quedarà dins l’aula fins que acabi el curs, ja que durant el mes de juny 

l’aprofitarà perquè els infants han de canviar d’etapa. 

En el desenvolupament d’aquesta sessió treballaré a partir de la tècnica de la instrucció perquè les 

explicacions que ofereixo als infants són a partir de l’objectiu establert per a l’activitat. 

La posada en pràctica d’aquesta activitat es pot veure reflectida a l’apartat d’annexos, 

ANNEX 1 i 2: notes de camp i fotografies del desenvolupament de l’activitat. 
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SESSIÓ 2: Representem les emocions. Data: 10 i 12/05/2016 

Objectius 

- Identificar les pròpies emocions i les de la resta de companys. 

- Representar les emocions identificades davant el mirall i plasmar-ho en un 

mural. 

- Expressar les emocions reflectides en el mirall. 

- Desenvolupar la lectoescriptura a partir de les emocions. 

Recursos i material 

 

 Conte: De vegades. 

 Un mirall. 

 Paper continu.  

 Ferrament i tisores. 

 Imatges dels infants. 

 Retoladors. 

Tipus d’agrupament 
L’activitat serà dirigida al gran grup i això suposa que hi participen tots els infants 

que assisteixen aquest dia a classe. 

Durada de l’activitat 
La primera sessió tindrà una durada d’uns 45 minuts i la segona sessió tindrà una 

durada aproximada d’una hora. 

Desenvolupament de la sessió: Aquesta activitat es durà a terme en dues sessions. En la primera sessió els 

infants primerament es seuran en rotllana a l’estora, després els contaré el conte De vegades. Després del 

conte els infants aniran davant el mirall i representaran una emoció la que ells vulguin o la que sentin en 

aquell moment.  Una vegada tots s’hagin mirat en el mirall ens tornarem a seure a l’estora, i cada infant 

explicarà a la resta de companys l’emoció que ha representat davant el mirall i perquè ha triat aquesta 

emoció. Després jo un a un els fotografiaré quan representin l’emoció. Fins aquí arribarà la primera part. 

Pel que fa a la segona sessió, jo hauré imprès les imatges que els hauré fet als infants durada la primera part 

de l’activitat. Els infants s’asseuran a les taules i els explicaré el que farem. Seguidament els donaré un 

dibuix a cada infant, que hauran de pintar, i quan el tinguin pintat després els donaré la fotografia de la seva 

cara amb l’emoció que varen representar. A continuació els infants aferraran la seva cara damunt el dibuix 

d’un cos que hauran pintat i en retallaran tot el conjunt. En acabar de retallar aferraran la combinació de la 

seva cara amb el dibuix damunt el paper continu i davall el seu escriuran l’emoció que representen.  

En el desenvolupament d’aquesta activitat treballaré a partir de la tècnica del modelat i el feedback perquè 

els infants tindran models per representar les seves emocions i a l’hora tindran una retroalimentació. 

La posada en pràctica d’aquesta activitat es pot veure reflectida a l’apartat d’annexos, 

ANNEX 3 i 4: notes de camp i fotografies del desenvolupament de l’activitat. 
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SESSIÓ 3: Aprenem a controlar les emocions. Data: 16/05/2016 

Objectius 

Els objectius d’aquesta activitat són els mateixos que va establir l’autora Anna 

Carpena quan va escriure el  conte:  

- Introduir el concepte d’autocontrol. 

- Reduir la impulsivitat. 

- Orientar cap a comportaments reflexius. 

- Introduir el concepte “mirar endins per saber com ens sentim”. 

- Automatitzar una resposta motora inhibidora d’accions impulsives. 

- Trencar el cercle de conducta disruptiva/augment de la conflictivitat. 

Recursos i material 

 

 Conte: La tortuga sàvia. 

 Cartolina A2.  

 Ferrament i tisores. 

 Imatges de la tortuga per crear el 

plafó. 

Tipus d’agrupament 
L’activitat serà dirigida al gran grup i això suposa que hi participen tots els infants 

que assisteixen aquest dia a classe. 

Durada de l’activitat L’activitat tindrà una durada aproximada d’una hora. 

Desenvolupament de la sessió: Primerament els infants s’asseuran a l’estora en rotllana i jo els contaré el 

conte de La tortuga sàvia, en haver acabat de contar-los el conte i partint d’una situació semblant a la del 

personatge del conte que s’hagi viscut dins l’aula, donaré lloc a una assemblea. En aquesta assemblea els 

infants parlaran i reflexionaran sobre alguna o algunes experiències semblants viscudes dins l’aula. Després 

jo hauré imprès quatre imatges de la tortuga, aquestes representen els quatre passos a seguir quan ens 

trobem davant una situació que no ens agrada i hem de controlar les emocions que sentim. A continuació 

entre tots les retallarem i les aferrarem a la cartolina amb l’ordre dels passos a seguir per regular el control 

de la impulsivitat. Després els infants d’avall cada imatge escriuran el pas en que consisteix, d’aquesta 

manera també desenvoluparan la lectoescriptura. L’activitat es donarà per acabada quan el plafó estigui 

acabat. Aquest plafó es col·locarà al racó de les emocions i quan algun infant es trobi en alguna situació 

semblant a la de la tortuga anirà davant el plafó i seguirà els passos que haurem elaborat.  

En el desenvolupament d’aquesta sessió treballaré a partir de les tècniques del role-playing i reforç perquè 

els infants siguin capaços de d’adquirir i mantenir els conceptes ensenyats. 

La posada en pràctica d’aquesta activitat es pot veure reflectida a l’apartat d’annexos, 

ANNEX 5 i 6: notes de camp i fotografies del desenvolupament de l’activitat. 
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SESSIÓ 4: Què podem fer per gestionar les emocions davant un conflicte? Data: 24/05/2016 

Objectius 

- Adquirir tècniques per gestionar les emocions davant un conflicte. 

- Identificar i reflexionar sobre resolucions de conflictes tant les pròpies com 

les de la resta de companys. 

- Desenvolupar i expressar el llenguatge oral, a partir de les pròpies vivències 

dels infants. 

Recursos i material 

 

 

 Conte: La pedra màgica. 

 Folis din-A4. 

 Retoladors. 

 

Tipus d’agrupament 
L’activitat serà dirigida al gran grup i això suposa que hi participen tots els infants 

que assisteixen aquest dia a classe. 

Durada de l’activitat L’activitat tindrà una durada aproximada d’una hora. 

Desenvolupament de la sessió: Primerament els infant s’asseuran a l’estora i jo passaré a contar-los el 

conte de La pedra màgica.  

Aquest conte va ser inventat per una mestra d’educació infantil quan es va trobar dins l’aula amb un infant 

que quan sortien al pati tenia problemes amb els altres infants.  

Una vegada hagi explicat el conte, els infants s’asseuran a les taules i els donaré un foli a cada un, després 

en aquest foli, a partir d’una situació en la que s’hagin trobat amb un conflicte semblant al del protagonista 

del conte, la representaran dibuixant-ho i després explicaran a la resta de companys com varen solucionar el 

conflicte. 

D’aquesta manera els infants coneixeran les vivències dels altres companys i diferents estratègies de 

regulació d’emocions impulsives que donen lloc a possibles conflictes. El fet de treballar la resolució de 

conflictes sorgeix de diferents situacions que he pogut observar que es donaven a l’aula, que eren originades 

per no sabre controlar les seves emocions. 

L’activitat es donarà per acabada quan tots els infants hagin acabat d’explicar el seu dibuix i la solució del 

conflicte a la resta de companys. 

En el desenvolupament d’aquesta sessió treballaré a partir de les tècniques del role-playing i reforç, ja que 

els infants han de ser capaços de mantenir aquestes conductes més enllà del context en que s’han adquirit. 

La posada en pràctica d’aquesta activitat es pot veure reflectida a l’apartat d’annexos, 

ANNEX 7, 8 i 9: notes de camp, fotografies i dibuixos dels infants. 
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SESSIÓ 5: A partir de tot el que hem après, ens posem en el lloc dels altres. Data: 30/05/2016 

Objectius 

- Posar-se en el lloc dels altres i identificar les emocions que senten. 

- Desenvolupar el llenguatge oral a partir de les emocions que senten els 

altres infants. 

- Afavorir el desenvolupament de la lecto-escriptura dels infants. 

Recursos i material 

 

 Conte: El pirata de les estrelles. 

 Folis. 

 Llapis. 

Tipus d’agrupament 
L’activitat serà dirigida al gran grup i això suposa que hi participen tots els infants 

que assisteixen aquest dia a classe. També treballaré l’agrupament per parelles. 

Durada de l’activitat L’activitat tindrà una durada aproximada d’una hora. 

Desenvolupament de la sessió: Per començar els infants s’asseuran en rotllana a l’estora i després 

començaré a contar-los el conte El pirata de les estrelles. En acabar el conte donaré lloc a una assemblea en 

la que reflexionarem sobre el conte i les emocions dels personatges que hauran aparegut en el conte. 

L’assemblea es donarà per finalitzada quan tots els infants hagin comentat el conte. Després de l’assemblea, 

els infants es posaran per parelles, aquestes parelles es faran a l’atzar, la meitat dels noms dels infants de la 

classe estaran dins una bossa i l’altre meitat dels infants hauran d’agafar un paper de dins la bossa. Quan ja 

estiguin les parelles fetes, repartiré un foli a cada infant, i en aquest foli hauran d’escriure la llista de la 

felicitat. Aquesta llista consisteix en escriure dues coses que podrien fer els dos components de la parella 

perquè els altres es sentin millor. A continuació cada parella sortirà davant la resta de companys i els 

explicarà la llista que han elaborat conjuntament. Els altres infants també podran fer comentaris de les llistes 

que expliquin els companys. 

En el desenvolupament d’aquesta sessió treballaré a partir de la tècnica de generalització i reforç perquè els 

infants mantinguin aquestes conductes en altres contexts. 

La posada en pràctica d’aquesta activitat es pot veure reflectida a l’apartat d’annexos, 

ANNEX 10, 11 i 12: notes de camp, fotografies del desenvolupament de l’activitat i llistats. 

El fet de triar aquest ordre en les sessions és perquè a la primera sessió podré conèixer 

tot allò que saben els infants de les emocions i podré fer-ne una avaluació inicial. A partir de 

la segona sessió els infants treballaran l’expressió i l’autocontrol de les emocions de manera 

progressiva, és a dir a la segona els infants expressaran les emocions i a les altres aprendran 

diferents tècniques per gestionar les seves emocions. A la darrera sessió es treballaran els 

mateixos conceptes però per parelles. 
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5.3 Avaluació de les sessions 

En quan a l’avaluació de la proposta didàctica la duré a terme de la següent manera. 

Primerament faré una avaluació inicial, per conèixer allò que saben els infants i quines són les 

seves mancances respecte al desenvolupament emocional, aquesta avaluació inicial serà a 

partir de la primera activitat de la proposta.  

Una vegada hagi fet l’avaluació inicial i conegui quines són les mancances que tenen 

els infants sobre les emocions, passaré a fer una avaluació a nivell individual de cada infant, 

aquesta em servirà per conèixer l’evolució del desenvolupament de la consciència emocional, 

la comunicació i la gestió de les seves emocions des del principi fins al final de la posada en 

pràctica de la proposta. Finalment també faré una avaluació de la meva intervenció docent.  

L’instrument principal per dur a terme l’avaluació serà l’observació directe, a més 

també ho faré a partir de notes de camp i de graelles d’observació.  

 

 

 

 

 

          s’avaluarà 

           a partir de 

 

 

a partir de 

 

 

 

 

FOCUS D’OBSERVACIÓ 

INFANTS INTERVENCIÓ 

DOCENT 

AUTOCONTROL 

COMUNICACIÓ 

Observació 

directa 

Graelles 

d’observació 

Notes de 

camp 

Observació 

directa 
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6. CONCLUSIONS 

- Anàlisis dels resultats obtinguts. 

El primer que duré a terme és una avaluació inicial a nivell general del grup classe, 

aquesta avaluació sorgeix de la posada en pràctica de la primera activitat la qual em permet 

conèixer allò que saben els infants sobre les emocions. Aquesta graella sorgeix a partir de les 

notes de camp de l’assemblea de després del conte i de l’observació directa abans de la sessió 

i durant tota la sessió. Aquests dos aspectes em permeten fer una avaluació inicial a nivell 

general de tot el grup classe. 

AVALUACIÓ INICIAL 

Ítems d’avaluació SI 
A 

VEGADES 
NO 

Identifiquen les emocions dels personatges del conte? X   

Relacionen les emocions viscudes per ells mateixos amb 

les dels personatges del conte? 
 X  

Expressen les emocions que senten?  X  

Coneixen estratègies per controlar les seves emocions?   X 

Posen en pràctica aquestes estratègies?   X 

Tot el grup en general es capaç d’identificar les emocions dels personatges que 

apareixen en el conte. A més, la majoria dels infants del grup són capaços de relacionar les 

emocions viscudes per ells mateixos amb les emocions que senten els personatges del conte, 

encara que hi ha cinc o sis infants que no són capaços d’establir una relació entre les seves 

emocions i les altres.  Una altra característica a destacar és que no tots els infants del grup són 

capaços d’expressar les seves emocions, tant si estan trists, avergonyits, contents, enfadats, 

entre d’altres. Una mancança que he pogut observar és que els infants no saben controlar les 

seves emocions, n’hi ha que saben més o manco com fer-ho, però és una mancança a nivell 

general de tota l’aula, i per això no saben posar en pràctica les estratègies per gestionar les 

seves emocions. Una vegada he conegut les característiques del grup en general, a partir del 

desenvolupament de les altres activitats de la proposta he pogut fer una avaluació individual 

de cada infant. A continuació es pot trobar el model de graella que he utilitzat per fer aquesta 

avaluació de l’evolució del desenvolupament de la consciència emocional, comunicació i 

autocontrol de les emocions.  
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AVALUACIÓ INDIVIDUAL 

Nom de l’infant: SI NO 

1. És capaç de representar (davant el mirall o en un dibuix) les 

diferents emocions? 

  

2. Identifica les emocions que sent?   

3. Recorre a les diferents tècniques treballades a l’hora de 

gestionar les emocions? (tècnica de la tortuga, de la pedra 

“màgica”) 

  

4. Expressa les emocions que sent i a l’hora desenvolupa el seu 

llenguatge oral? 

  

 

Taula desenvolupament emocional, a partir de l’anàlisi de les graelles individuals. 

 

 Després de dur a la pràctica aquesta proposta, he pogut avaluar cada infant de manera 

individual. A partir de les històries dels contes i de les activitats realitzades crec que s’han 

assolit els objectius establerts anteriorment. Al llarg del desenvolupament de totes les sessions 

he pogut observar el progrés dels infants en la presa de consciència emocional, així com 
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també en l’adquisició de tècniques d’autocontrol de les emocions i l’evolució en l’expressió 

de les emocions que senten. 

 Pel que fa a la representació de les emocions,  a partir de l’activitat de representar les 

emocions davant el mirall, els va causar una gran curiositat ja que desconeixien que ells fossin 

capaços de representar allò que sentien amb la seva cara i els seus gestos. Així com també han 

representat a través de dibuixos diferents situacions en les que gestionaven les seves 

emocions. En quan aquesta competència crec que l’han assolida tots els infants excepte dos o 

tres infants que els ha costat representar les diferents emocions. 

 Referent a la identificació de les emocions que senten els infants, tots han estat 

capaços de fer-ho i de posar nom a les seves emocions. El fet de conèixer les emocions que 

sentien els personatges dels contes els ha permès posar nom a les seves pròpies i això també 

els ha suposat poder relacionar les seves pròpies amb les dels protagonistes dels contes.  

Respecte a l’adquisició de tècniques per gestionar les seves emocions, era una 

mancança que tenien tots els infants a nivell general, ja que la majoria es frustraven amb 

facilitat i els costava molt gestionar-les i controlar-les. En quan aquest aspecte, no tots han fet 

un procés evolutiu de la mateixa manera, sinó que n’hi ha que encara no són capaços de fer 

aquest procés de reflexió davant una situació en la que no poden fer un autocontrol de les 

emocions. D’altra banda recordo el cas de na Lidia que es capaç de fer-ho i es va trobar a 

l’hora d’escriure una paraula i no sabia com fer-ho, envers de frustrar-se, anava davant el 

plafó de “la tècnica de la tortuga” que el teníem penjat a l’aula, va seguir els passos i després 

ho va tornar a provar. Això ho feien ells sols, i a jo em produïa una gran satisfacció ja que 

havien entès el concepte de la tècnica i la posaven en pràctica. 

A partir de la posada en pràctica d’aquesta proposta, també he pogut observar com els 

infants han anat progressant amb l’expressió de les emocions i això ha afavorit el 

desenvolupament en el seu llenguatge oral, ja que al començament quan els vaig fer 

l’avaluació inicial tots tenien mancances a l’hora d’expressar allò que sentien. Al llarg de 

l’evolució de la proposta els infants en les situacions quotidianes del dia a dia han anat 

expressant cada vegada més les seves emocions, fins hi tot aquests que degut a la seva 

timidesa els costava una mica més.  
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Les assemblees de després del conte, en les que els infants expressaven la seva opinió, 

és el que més informació m’ha donat d’allò que senten i pensen els infants, de fet durant 

aquestes s’establien debats entre els infants sobre les diferents emocions. Una mancança que 

he detectat és que a les assemblees hi havia alguns infants que els costava molt fer 

intervencions. Però tots almenys en una ocasió han fet qualque aportació. Hi havia infants que 

feien una explicació molt precisa i d’altres ho feien per imitació, ja que repetien el mateix que 

havien dit els seus companys anteriorment.  

 Segons la meva opinió i a partir de l’observació prèvia d’abans de posar en pràctica la 

meva proposta, penso que els infants més madurs han tingut més facilitats a l’hora d’adquirir 

els diferents conceptes treballats, a partir dels recursos que els he ofert, en canvi d’altres 

infants no han arribat a adquirir els diferents conceptes que els he ofert degut a que no estaven 

tant desenvolupats en comparació als altres infants. Tot el grup en general ha estat integrat en 

el desenvolupament de la proposta.  

 Referent als objectius que m’havia plantejat a l’hora de dissenyar la proposta crec que 

s’han assolit, ja que la meva intenció era millorar les diferents estratègies de consciència 

emocional, d’autocontrol i comunicació, i encara que no tots dominin els conceptes tots han 

fet una millora respecte al començament de la posada en pràctica de la proposta.  

 En conclusió crec que el més important de tot és que tots els infants han estat capaços 

d’avançar en el seu desenvolupament emocional. El fet de presentar les activitats de manera 

atractiva, crec que també ha influït molt a l’hora de dur-les a terme, ja que tant els infants com 

jo hem pogut gaudir i aprendre tant ells de jo, com jo d’ells. A més els infants han fet millores 

en quan a l’hora de gestionar les emocions, i això és un fet que em demostra que aquesta 

proposta ha donat resultats, ja que va sorgir de les seves necessitats les quals vaig poder 

observar al començament de les pràctiques. Finalment penso que amb la posada en pràctica de 

la meva proposta, he fet referència a una aportació de Goleman (2005) en la que fa referència 

a què és necessari escolaritzar les emocions ja que això suposa un major desenvolupament 

social i emocional. 

A l’annex 13 es poden trobar les graelles d’avaluació de cada infant, a l’apartat 

d’observacions, hi ha petites explicacions de cada infant sobre l’evolució en el 

desenvolupament emocional.  
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- Avaluació de la intervenció docent 

En quan a la meva intervenció docent, crec que ha estat bastant satisfactòria, adequada i 

correcta. Per una banda s’han assolit els objectius que m’havia proposat amb la posada en 

pràctica d’aquest treball de fi de grau.  

En tot moment he respectat els ritmes individuals de cada infant, així com també he 

afavorit el seu treball de manera autònoma. Pel que fa tant als contes com a les activitats crec 

que han estat adequats i s’han adaptat en tot moment a treballar les mancances i necessitats 

que tenien els infants. L’espai on he desenvolupat la proposta sempre ha estat a l’estora i al 

racó de les emocions, i penso que eren adequats, perquè tant els infants com jo ens hi sentíem 

còmodes. 

El principal inconvenient que he tingut és que m’havia d’adaptar a la programació i a 

l’horari de l’aula, consensuar amb la tutora les hores les quals podia posar en pràctica la 

proposta, i crec que tal vegada la meva proposta hagués pogut ser millor sinó hagués estat pel 

poc temps del que disposava. 

Pel que fa al professorat del cicle d’educació infantil m’agradaria destacar que les dues 

mestres que el proper curs han de tenir els alumnes de cinc anys m’han demanat si podia 

deixar-los la meva proposta com a recurs per elles poder-ho posar en pràctica l’any vinent. 

Per altra banda també tant la meva tutora de pràctiques com la tutora de l’altre línia em van 

demanar fer una adaptació per posar-ho en pràctica a una aula de tres anys. Així que penso 

que la meva proposta, ha estat d’interès per part dels docents del cicle, això suposa que encara 

que no tingui continuïtat en els mateixos infants, la proposta tindrà continuïtat en el centre.  

Aquest fet que els docents s’hagin interessat pel meu treball de final de grau, ho puc 

relacionar amb una aportació que fa Viloria (2005), en la que destaca que la importància de 

l’educació emocional en els darrers anys ha fet créixer l’interès per part del professorat pels 

diferents materials a l’hora de treballar les emocions i millorar la seva tasca. 

- Avaluació dels contes i les activitats de la proposta 

Referent als contes crec que cada un ha estat adequat per treballar els conceptes que volia 

que adquirissin els infants, així com també per assolir els objectius establerts per a cada 

activitat i pel que fa als objectius establerts en general. Això ho puc relacionar amb una 

aportació de Sáenz (1999), que afirma que a partir dels contes és pot ampliar el llenguatge i 

fomentar la creativitat i la imaginació dels infants. 
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Els contes han estat els protagonistes durant tot el desenvolupament de la proposta, han 

servit de guia per a cada activitat, i de fil conductor per les assemblees ja que a partir de les 

emocions dels protagonistes dels contes arribàvem fins a parlar de les seves vivències i 

emocions sentides.  

Pel que fa a les activitats penso que han estat adequades a cada conte, ja que en aquestes 

es treballava els mateixos conceptes explicats amb el conte, els quals després eren els 

protagonistes de les assemblees i finalment es treballaven a partir de diferents activitats. Els 

resultats de les activitats i les notes de camp de les converses que mantenien els infants durant 

les assemblees, m’han permès fer les avaluacions dels infants. 

En quan a la preparació del material crec que he tingut una bona organització ja que un 

parell de dies abans de dur-la a la pràctica ja tenia tot el material preparat, perquè només tenia 

les hores de dues a tres per preparar-me les sessions que desenvoluparia. L’escola m’ha 

subministrat el material necessari per dur a terme les activitats.   

Alguns aspectes que canviaria després d’haver posat en pràctica la proposta, és que tal 

vegada el fet d’utilitzar contes ho faria a una aula de tres o quatre anys, no a l’aula de cinc 

anys ja que potser són massa grans els infants, encara que els resultats hagin estat 

satisfactoris.  
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8. ANNEXOS 

- ANNEX 1: Notes de camp de l’assemblea de després del conte. (Sessió 1) 

- Bàrbara: Què són les emocions? 

- Clara: Quan estàs content. 

- Pedro: Quan passa una cosa que no t’esperes. 

- Agnès: Són importants, l’alegria és una.  

- Júlia: Per exemple, n’Emma està malalta i la vaig a veure i no ho sap. 

- Rubén: Quan ens regalen una cosa, ens posem contents. 

- Miquel: Jo un dia estava trist perquè és meus amics no varen venir. 

- Bàrbara: I qualcú sap qualque cosa de ser feliç? 

- Xesc: Jo som feliç quan jugo amb tota sa família, i també quan pinto amb sa meva 

germana. 

- Pedro: A jo em fa feliç jugar i pintar. 

- Neus: Jugar amb amigues i sa família. 

- Clara: Jo som feliç quan vaig a passejar. 

- Bàrbara: I sa tristesa? 

- Paula: Quan sa meva germana me romp qualque cosa. 

- Lídia: Què qualcú se mori. 

- Pedro: Jo estic trist quan sa mama me castiga. 

- Zhi-Tong: Quan sa mama me pega. 

- Ruben: Quan es cosins me rompen qualque cosa nova. 

- Emma: Quan sa meva germana se fa mal o jo estic malalta me poso trista. 

- Xesc: Si sa meva padrina cau estic trist. 

- Clara: He estat trista quan he deixat unes coses per anar a un altre país. 

- Júlia: Si és meu germà me mossega me poso trista i plor. 

- Marc: Quan me rompen és dibuix. 

- Nuria: Si me faig un tall. 

- Bàrbara: I  heu estat enfadats qualque vegada? 

- Miquel: Quan no me demanen permís per jugar amb jo. 

- Pedro: Jo a vegades estic enfadat, quan es meu papa se canvia de casa. 

- Marc: Si demano per jugar i no me deixen. 

- Aina: Jo estic enfadada si sa meva germana tira es meus dibuixos. 

- Rubén: Quan me peguen i me prenen sa pilota m’enfado.  
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- Bàrbara: I de sa tranquil·litat sabeu qualque cosa? 

- Paula: Estic tranquil·la quan vaig de viatge. 

- Rubén: Quan miro sa tele estic tranquil. 

- Pedro: Si escolto música me poso tranquil. 

- Nuria: Quan estic dormida estic tranquil·la.  

- Bàrbara: Qualque pic qualcú ha estat assustat? 

- Clara: Quan perd una cosa i no la trob. 

- Maissa: Quan somiï. 

- Daniel: Si és meu germà apaga es llum. 

- Miquel: Quan somiï un personatge dolent, o quan me fan una broma d’amagar-se. 

- Pedro: Si es papa me crida m’asust. 

- Rubén: Si tanquen sa porta i m’assusten. 

- Xesc: Es papa m’asusta. 

- Aina: Si qualcú m’apaga es llum. 

- Marc: Jo es vespre quan dorm m’aixeco a beure aigua i trobo un monstre. 

- Nuria: Si miro coses de por per sa tele que maten. 

- Bàrbara: I està avergonyit que vol dir? 

- Núria: Quan hi ha molta gent. 

- Pedro: Quan hi ha una nina guapa. 

- Rubén: Si me despert tard i arribo tard a s’escola. 

- Xesc: Quan dic una cosa a una nina. 

- Neus: Si vaig a una festa de nines grans. 

- Marc: A una escola nova i no conec ningú. 

- Maissa: Quan hi ha gent. 

- Júlia: Si vaig amb n’Elionor, sa meva cosina i està amb ses amigues. 
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- ANNEX 2: Fotografies del desenvolupament de l’activitat. (Sessió 1) 
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- ANNEX 3: Notes de camp de l’assemblea de després del conte. (Sessió 2) 

- Bàrbara: Què és ser amable? 

- Agnès: Què si volem una cosa, ho hem de demanar bé. 

- Pedro: Si no ho fem bé, no ens faran cas. 

- Rubén: No podem dir ses coses cridant.  

- Bàrbara: I això que a vegades és maleducat? 

- Paula: Maleducat vol dir que no fa ses coses bé, per exemple si sa mama mos diu fer 

es l’habitació neta i no l’arreconam. 

- Zhi-Tong: Si peguem. 

- Xesc: Quan no creus a sa mama ni fas lo que te diu sa mama. 

- Pedro: Què quan es teu papa diu que vagis a comprar, no vas a comprar i quedes 

mirant sa tele. 

- Agnès: Si sa mama te diu me diu me pots ajudar i dius no i mires sa tele molta estona. 

I després sa mama te diu que no pots anar al parc. I així l’hi ajuda sa germana gran i 

pot anar a es parc i es bebè que no li ha ajudat no hi pot anar. 

- Rubén: Hem de xerrar bé. 

- Bàrbara: I això que ens diu l’elefant, de ser simpàtic o antipàtic? 

- Marc: Ser simpàtic és no ser antipàtic. 

- Paula: Ser simpàtic és quan veus qualcú que no coneixes i li dius “hola”. 

- Agnès: Quan vas a una escola nova i veus un amic que no coneixes i li dius “hola com 

te noms?” 

- Bàrbara: I qualcú ha estat antipàtic qualque vegada? 

- Rubén: Si a vegades no vull que juguin amb jo i som antipàtic. 

- Júlia: Si jo som antipàtica quan m’enfado. 

- Bàrbara: L’elefant diu que allò més important és que el més important és 

estimar-nos, que podeu dir d’això? 

- Xesc: Jo els estim a tots, a sa mama, es papa, sa germana i es cosins. 

- Emma: A jo si faig ses coses bé i no faig enfadar sa mama m’estimen un poc més. 

- Aina: Jo estim es altres tant si estan bruts, com nets, o com sigui. 

 

L’assemblea es va donar per acabada en aquest moment, i a partir d’aquí els infants 

varen començar a passar per davant el mirall a representar les seves emocions. 
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- ANNEX 4: Fotografies del desenvolupament de la sessió. (Sessió 2) 
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- ANNEX 5: Notes de camp de l’assemblea de després del conte. (Sessió 3) 

- Bàrbara: A qualcú l’hi passat una cosa semblant a la de la tortugueta? 

- Clara: Uns amics un dia me varen dir que era sa “tonta del poble”. 

- Pedro: Si a jo me va passar un dia que no sabia escriure una paraula. I també en Daniel 

un dia me va dir que no volia ser és meu amic, i jo me vaig enfadar. 

- Emma: A jo si un dia na Júlia, na Paula i na Neus no volien jugar amb jo. Me vaig 

enfadar un poc però després vaig anar a jugar amb unes altres amigues. 

- Lidia: A jo me passa quan no se llegir una paraula o quan no se quina lletra toca 

escriure, llavor me poso trista i ja no heu vull fer. 

- Agnès: M’ha passat amb na Maria quan juguem a sa cuineta, perquè ella sempre vol 

ser sa mama. I quan mos enfadem jo plor. 

- Marc: A jo me passa quan me diuen coses que no m’agraden. 

- Daniel: Jo sempre què veig que els altres saben fer les coses i jo no. 

- Júlia: Jo a vegades no sé fer feinetes, i m’enfado i llavor ja no heu vull fer. 

 

 

Fins aquí va arribar l’assemblea, després entre tots vàrem elaborar un plafó de les 

passes a seguir per dur a terme la tècnica de la tortuga, i després el vàrem penjar a una 

paret de l’aula. 
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- ANNEX 6: Fotografies del desenvolupament de la sessió. (Sessió 3) 
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- ANNEX 7: Notes de camp de l’assemblea de després del conte. (Sessió 4) 

- Bàrbara: Què l’hi passava a en Martí? 

- Miquel: Pegava, tirava arena i pegava sempentes. 

- Bàrbara: Qualcú l’hi ha passat qualque vegada això? 

- Marc: Quan pec sa gent no vol jugar amb jo. 

- Pedro: Quan juc amb en Daniel, a vegades me diu que no vol ser és meu amic, perquè 

jo me port malament amb ell. 

- Agnès: Na Maria sempre fa de “comandona” i “xulita”, i quan qualcú no vol jugar 

amb jo, també estic com en Martí. 

- Bàrbara: I què heu fet per arreglar-ho? 

- Xesc: Jo li dic podem xerrar un minutet i ho arreglam. 

- Clara: Na Maria vol ser sa mama i no volia que ho fóssim nosaltres. Després ens 

vàrem enfadar, però vàrem xerrar i se va arreglar. 

- Daniel: A vegades amb en Pedro, hem xerrat i s’ha arreglat. 

- Júlia: Na Neus, na Paula i jo si ens enfadem xerrem i s’arregla, o me diuen que ja no 

jugaran amb jo.  

- Xesc: Jo també quan na Maria vol comendar, vaig amb na Clara i n’Agnès a jugar. 

- Emma: Jo quan m’ha passat, me molesten i discutim. Jo heu vull arreglar però elles 

diuen paraulotes i ens segueixen.  

- Lidia: Quan m’enfado amb na Maria ella no me deixa xerrar ni arreglar ses coses. 

- Aina: Jo quan me passa me’n vaig a jugar a una altra cosa. 

 

Fins aquí va arribar l’assemblea, després vàrem donar pas a representar cada un en un dibuix 

una situació viscuda semblant a la d’en Martí el personatge del conte, en la què haguessin 

hagut de resoldre els conflictes i gestionessin les seves emocions. 
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- ANNEX 8: Fotografies del desenvolupament de l’activitat. (Sessió 4) 
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- ANNEX 9: Dibuixos dels infants. 
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- ANNEX 10: Notes de camp de l’assemblea de després del conte. (Sessió 5) 

- Bàrbara: Heu va fer bé el pirata? 

- Júlia: Quan se va menjar totes les estrelles no, però després les va tornar posar i això si 

que heu va fer bé. 

- Agnès: És altres si que heu varen fer bé perquè sempre ajudaven al pirata.  

- Emma: A jo m’ha agradat quan ha ajudat a sa lluna. 

- Abdalah: Jo un dia vaig prendre totes ses coses a es meu germà però després li vaig 

torna. 

- Bàrbara: I per què els hi vares torna? 

- Abdalah: Perquè plorava i se va enfadar. 

- Pedro: Jo també estava trist com se lluna un dia perquè me varen prendre sa pilota. 

- Paula: Sa meva germana me va prendre coses meves però vaig pensar que era més 

petita i jo ho podia tenir sempre. 

 

Fins aquí va arribar l’assemblea, després vàrem fer parelles de dos i els infants havien 

d’elaborar una llista amb coses que podrien fer perquè els altres estiguin contents.  
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- ANNEX 11: Fotografies del desenvolupament de la sessió. (Sessió 5) 
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- ANNEX 12: Llistats de la felicitat elaborats pels infants. 
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- ANNEX 13: Graella avaluació del desenvolupament emocional (individual). 

AVALUACIÓ INDIVIDUAL 

Nom de l’infant: Clara SI NO 

1. És capaç de representar (davant el mirall o en un dibuix) les 

diferents emocions? 
X  

2. Identifica les emocions que sent? X  

3. Recorre a les diferents tècniques treballades a l’hora de 

gestionar les emocions? 
X  

4. Expressa les emocions que sent i a l’hora desenvolupa el seu 

llenguatge oral? 
X  

Observacions: Na Clara ha adquirit els conceptes d’autocontrol i expressa les seves 

emocions i els seus sentiments sempre que ho necessita, també els identifica i és capaç de 

relacionar les seves emocions amb les dels personatges dels contes. 

 

 

AVALUACIÓ INDIVIDUAL 

Nom de l’infant: Abdalah SI NO 

1. És capaç de representar (davant el mirall o en un dibuix) les 

diferents emocions? 
 X 

2. Identifica les emocions que sent? X  

3. Recorre a les diferents tècniques treballades a l’hora de 

gestionar les emocions? 
X  

4. Expressa les emocions que sent i a l’hora desenvolupa el seu 

llenguatge oral? 
X  

Observacions: N’Abdalah ha millorat en els aspectes d’expressar i gestionar les emocions, 

ja que ell abans de posar en pràctica la proposta, era un dels infants que tenia més mancances 

respecte aquest tema, i he pogut observar una evolució en el seu procés. En canvi, a l’hora de 

representar les emocions ha tingut més dificultats. 
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AVALUACIÓ INDIVIDUAL 

Nom de l’infant: Miquel SI NO 

1. És capaç de representar (davant el mirall o en un dibuix) les 

diferents emocions? 
X  

2. Identifica les emocions que sent? X  

3. Recorre a les diferents tècniques treballades a l’hora de 

gestionar les emocions? 
 X 

4. Expressa les emocions que sent i a l’hora desenvolupa el seu 

llenguatge oral? 
X  

Observacions: En Miquel ha millorat en els conceptes referent a l’expressió de les emocions 

i és capaç d’identificar i representar les emocions, en canvi l’hi ha costat més adquirir les 

tècniques d’autocontrol de les emocions, encara que hi ha hagut un progrés en el seu 

autocontrol. 

 

 

AVALUACIÓ INDIVIDUAL 

Nom de l’infant: Júlia SI NO 

1. És capaç de representar (davant el mirall o en un dibuix) les 

diferents emocions? 
X  

2. Identifica les emocions que sent? X  

3. Recorre a les diferents tècniques treballades a l’hora de 

gestionar les emocions? 
X  

4. Expressa les emocions que sent i a l’hora desenvolupa el seu 

llenguatge oral? 
X  

Observacions: Na Júlia té assolits tant la consciència emocional, com les diferents tècniques 

d’autocontrol de les emocions i l’expressió d’aquestes emocions. Hi ha hagut un procés de 

millora durant tota la proposta.  
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AVALUACIÓ INDIVIDUAL 

Nom de l’infant: Rubén SI NO 

1. És capaç de representar (davant el mirall o en un dibuix) les 

diferents emocions? 
 X 

2. Identifica les emocions que sent? X  

3. Recorre a les diferents tècniques treballades a l’hora de 

gestionar les emocions? 
X  

4. Expressa les emocions que sent i a l’hora desenvolupa el seu 

llenguatge oral? 
X  

Observacions: En Rubén era un dels infants que tenia més necessitats de conèixer diferents 

tècniques per gestionar les seves emocions, sobretot quan sorgia qualque conflicte al pati o 

dins l’aula. Ha millorat bastant encara no a vegades no és capaç de controlar els seus 

impulsos. En canvi no és capaç de representar els seus sentiments i emocions.  

 

 

AVALUACIÓ INDIVIDUAL 

Nom de l’infant: Maria SI NO 

1. És capaç de representar (davant el mirall o en un dibuix) les 

diferents emocions? 
X  

2. Identifica les emocions que sent? X  

3. Recorre a les diferents tècniques treballades a l’hora de 

gestionar les emocions? 
 X 

4. Expressa les emocions que sent i a l’hora desenvolupa el seu 

llenguatge oral? 
X  

Observacions: Na Maria expressa i és capaç de representar les seves emocions, en canvi a 

l’hora de posar en pràctica les diferents tècniques presentades per gestionar les emocions l’hi 

costa bastant fer-ho o si ho fa és per imitació als companys. 
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AVALUACIÓ INDIVIDUAL 

Nom de l’infant: Paula SI NO 

1. És capaç de representar (davant el mirall o en un dibuix) les 

diferents emocions? 
X  

2. Identifica les emocions que sent? X  

3. Recorre a les diferents tècniques treballades a l’hora de 

gestionar les emocions? 
X  

4. Expressa les emocions que sent i a l’hora desenvolupa el seu 

llenguatge oral? 
X  

Observacions: Na Paula al principi l’hi costava expressar les seves emocions i sentiments, 

en canvi ha fet un gran progrés en el seu desenvolupament del llenguatge oral a l’hora 

d’expressar les emocions. També és capaç de representar i gestionar les seves emocions. 

 

 

 

AVALUACIÓ INDIVIDUAL 

Nom de l’infant: Daniel SI NO 

1. És capaç de representar (davant el mirall o en un dibuix) les 

diferents emocions? 
 X 

2. Identifica les emocions que sent? X  

3. Recorre a les diferents tècniques treballades a l’hora de 

gestionar les emocions? 
 X 

4. Expressa les emocions que sent i a l’hora desenvolupa el seu 

llenguatge oral? 
 X 

Observacions: En Daniel és un infant que l’hi costa bastant expressar els seus sentiments i 

emocions, tampoc ha adquirit les tècniques presentades per autocontrol les seves emocions. 

En canvi identifica i relaciona les seves pròpies emocions amb les dels personatges dels 

contes. 
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AVALUACIÓ INDIVIDUAL 

Nom de l’infant: Lidia SI NO 

1. És capaç de representar (davant el mirall o en un dibuix) les 

diferents emocions? 
X  

2. Identifica les emocions que sent? X  

3. Recorre a les diferents tècniques treballades a l’hora de 

gestionar les emocions? 
X  

4. Expressa les emocions que sent i a l’hora desenvolupa el seu 

llenguatge oral? 
X  

Observacions: Na Lídia és una nina que cada vegada que alguna cosa no l’hi sortia es 

posava a plorar i sentia frustrada. A partir de la tècnica de la tortuga, ha anat fent un procés 

evolutiu a l’hora de controlar aquestes emocions. Un dia que ja havíem fet la sessió que 

presentava aquesta tècnica, fèiem una activitat de lecto-escriptura i no l’hi sortia una paraula, 

va començar a plorar, però després un altre company li va dir, que anés davant el plafó dels 

passos a seguir i que ho torni a provar, i així ho va fer. Identifica i expressar les seves 

emocions adequadament. 

 

 

AVALUACIÓ INDIVIDUAL 

Nom de l’infant: Agnès SI NO 

1. És capaç de representar (davant el mirall o en un dibuix) les 

diferents emocions? 
X  

2. Identifica les emocions que sent? X  

3. Recorre a les diferents tècniques treballades a l’hora de 

gestionar les emocions? 
X  

4. Expressa les emocions que sent i a l’hora desenvolupa el seu 

llenguatge oral? 
X  

Observacions: N’Agnès ha assolit i posa en pràctica les tècniques d’autocontrol de les 

emocions, així com també ha desenvolupat el seu llenguatge oral a l’hora d’expressar les 

seves emocions. 
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AVALUACIÓ INDIVIDUAL 

Nom de l’infant: Pedro SI NO 

1. És capaç de representar (davant el mirall o en un dibuix) les 

diferents emocions? 
 X 

2. Identifica les emocions que sent? X  

3. Recorre a les diferents tècniques treballades a l’hora de 

gestionar les emocions? 
 X 

4. Expressa les emocions que sent i a l’hora desenvolupa el seu 

llenguatge oral? 
X  

Observacions: En Pedro és un infant que tenia bastantes mancances a l’hora de gestionar les 

seves emocions, ha millorat bastant encara que encara l’hi queda molta feina per fer amb 

aquest tema. És capaç d’identificar i expressar les seves emocions. En canvi, l’hi costa 

representar les seves emocions. 

 

 

AVALUACIÓ INDIVIDUAL 

Nom de l’infant: Marc SI NO 

1. És capaç de representar (davant el mirall o en un dibuix) les 

diferents emocions? 
X  

2. Identifica les emocions que sent? X  

3. Recorre a les diferents tècniques treballades a l’hora de 

gestionar les emocions? 
X  

4. Expressa les emocions que sent i a l’hora desenvolupa el seu 

llenguatge oral? 
X  

Observacions: En Marc és un infant que ha adquirit i posa en pràctica les diferents tècniques 

exposades per gestionar les seves emocions, és capaç d’identificar i expressar les seves 

emocions així com també relacionar-les amb les dels personatges dels contes. 
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AVALUACIÓ INDIVIDUAL 

Nom de l’infant: Neus SI NO 

1. És capaç de representar (davant el mirall o en un dibuix) les 

diferents emocions? 
X  

2. Identifica les emocions que sent? X  

3. Recorre a les diferents tècniques treballades a l’hora de 

gestionar les emocions? 
X  

4. Expressa les emocions que sent i a l’hora desenvolupa el seu 

llenguatge oral? 
X  

Observacions: Na Neus és capaç d’identificar, representar i expressar les seves emocions i 

sentiments. Així com també ha assolit les tècniques d’autocontrol de les emocions. A més 

també ha posat en pràctica alguna de les estratègies presentades per gestionar les seves 

emocions. 

 

 

 

AVALUACIÓ INDIVIDUAL 

Nom de l’infant: Maissa SI NO 

1. És capaç de representar (davant el mirall o en un dibuix) les 

diferents emocions? 
X  

2. Identifica les emocions que sent? X  

3. Recorre a les diferents tècniques treballades a l’hora de 

gestionar les emocions? 
 X 

4. Expressa les emocions que sent i a l’hora desenvolupa el seu 

llenguatge oral? 
X  

Observacions: Na Maissa identifica, representa, expressa  les seves emocions, i és capaç 

d’establir una relació entre les seves emocions i les dels personatges del conte. En canvi no 

és capaç de fer un autocontrol de les seves emocions. 
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AVALUACIÓ INDIVIDUAL 

Nom de l’infant: Emma SI NO 

1. És capaç de representar (davant el mirall o en un dibuix) les 

diferents emocions? 
X  

2. Identifica les emocions que sent? X  

3. Recorre a les diferents tècniques treballades a l’hora de 

gestionar les emocions? 
X  

4. Expressa les emocions que sent i a l’hora desenvolupa el seu 

llenguatge oral? 
X  

Observacions: N’Emma ha adquirit i posa en pràctica les diferents tècniques per gestionar 

les seves emocions, així com també és capaç d’identificar i relacionar les seves emocions 

amb les dels personatges dels contes. A més ha desenvolupat el seu llenguatge oral a partir de 

l’expressió de les seves emocions. 

 

 

AVALUACIÓ INDIVIDUAL 

Nom de l’infant: Xesc SI NO 

1. És capaç de representar (davant el mirall o en un dibuix) les 

diferents emocions? 
X  

2. Identifica les emocions que sent? X  

3. Recorre a les diferents tècniques treballades a l’hora de 

gestionar les emocions? 
X  

4. Expressa les emocions que sent i a l’hora desenvolupa el seu 

llenguatge oral? 
X  

Observacions: En Xesc és capaç d’identificar i expressar les seves emocions, així com 

també posa en pràctica les diferents tècniques per gestionar les seves emocions. 
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AVALUACIÓ INDIVIDUAL 

Nom de l’infant: Zhi-Tong SI NO 

1. És capaç de representar (davant el mirall o en un dibuix) les 

diferents emocions? 
X  

2. Identifica les emocions que sent? X  

3. Recorre a les diferents tècniques treballades a l’hora de 

gestionar les emocions? 
X  

4. Expressa les emocions que sent i a l’hora desenvolupa el seu 

llenguatge oral? 
X  

Observacions: Na Zhi-Tong, ha millorat el seu llenguatge oral a partir de l’expressió de les 

seves emocions, encara que l’hi costa una mica. A més recorre a les diferents tècniques 

d’autocontrol de les emocions. És capaç d’identificar les seves emocions.  

 

 

AVALUACIÓ INDIVIDUAL 

Nom de l’infant: Aina SI NO 

1. És capaç de representar (davant el mirall o en un dibuix) les 

diferents emocions? 
X  

2. Identifica les emocions que sent? X  

3. Recorre a les diferents tècniques treballades a l’hora de 

gestionar les emocions? 
X  

4. Expressa les emocions que sent i a l’hora desenvolupa el seu 

llenguatge oral? 
X  

Observacions: N’Aina identifica i expressa les seves emocions, encara que a vegades l’hi 

costa degut a la seva timidesa, ha fet un progrés considerable. També posa en pràctica les 

diferents tècniques treballades per gestionar les seves emocions. 

 


