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Resum 

 
Actualment, en un context social de continues transformacions, el món educatiu reclama 

una actualització i una innovació encaminada cap a l’ensenyament qualitatiu i 

significatiu. Són necessàries noves eines i una millor formació per part dels docents per 

poder fer front a aquest nou repte de l’educació. Això doncs, el següent treball pretén 

aprofundir en el coaching educatiu i la gestió de les emocions com a tècniques educatives 

i observar-ne el grau d’importància atorgat a les escoles.  

 

Paraules clau: coaching, coaching educatiu, emoció, intel·ligència emocional, educació 

emocional. 

 

Abstract  

 

In the actuality, in a social context with continuous transformations, the educative system 

claims a modernization and an innovation focused on the qualitative and meaningful 

education. New tools are needed for a better teacher’s formation so they can effort the 

new challenge of education. Therefore, the following work pretends to deepen about 

educative coaching and the management of emotions as an educative technique and also 

remark the importance given to that subject in schools.  

 

Key words: coaching, educative coaching, emotion, emotional intelligence, emotional 

education 
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1. Introducció 

 
El tema triat, en aquest cas, coaching educatiu i gestió d’emocions s’adapta totalment al 

perfil d’un pedagog, ja que aquest pot fer front als processos d’ensenyança aprenentatge 

i també als processos formatius (entre altres moltes funcions). Per tant, com a futura 

pedagoga em vaig capacitada per afrontar aquesta temàtica al meu Treball de Fi de Grau. 

 

Al llarg del meu pràcticum al Grau de Pedagogia realitzat al CEIP Puig de na Fàtima, al 

municipi de Puigpunyent,  me n’he adonat de les mancances que tenen alguns professors 

per entendre al seu alumnat sobretot pel que fa a emocions, una falta total de comunicació 

activa i una carència a l’hora de liderar el seu grup-aula. Moltes vegades aquesta situació 

era aliena al docent, ja que ni tant sols se n’adonava d’aquesta deficiència en el seu perfil 

com a professor. Aquest fet, doncs, era una conseqüència visible pel que fa a una falta de 

formació. Aleshores, això va ser un dels motius principals que em van animar a realitzar 

el meu TFG sobre coaching i gestió d’emocions a les escoles. 

 

El coaching beneficia tant al docent com a l’alumne ja que suposa una nova via per a 

solucionar problemes en el procés d’ensenyança-aprenentatge. Afavoreix una millora de 

la motivació, de les habilitats organitzatives i fins i tot estratègies de col·laboració. Dins 

l’aprofundiment sobre coaching vull enfocar el meu TFG en les emocions i la seva gestió 

ja que formen part essencial d’aquesta tècnica. 

 

D’altre banda, el coaching és una matèria d’estudi que fins no fa més o menys vint anys 

no va ser tractada com a una oportunitat dins del món educatiu, sobretot al territori 

espanyol; motiu pel qual em vaig interessar més. A algunes assignatures havíem parlat 

del què era coaching però no hi va haver un aprofundiment. Parlàvem de forma quasi 

utòpica quan relacionàvem aquesta pràctica amb el món educatiu. Només s’entenia el 

coaching dins de les empreses, grans organitzacions i el món esportiu.  

 

Arribat a aquest punt el meu interès va augmentar després de fer una petita recerca 

bibliogràfica i veure que sí hi havia pautes per poder dur a terme coaching dins del món 

educatiu i que aquesta pràctica comprenia en gran part la gestió de les emocions. Per tant, 

podria ser una oportunitat de millora pel nostre sistema educatiu. 

 



	 6	

2. Objectius 

 

Els objectius d’aquest Treball de Fi de Grau seran els següents:  

 

Objectiu general:  

• Aprofundir sobre coaching educatiu i gestió d’emocions. 

o És a dir, fer un estudi ampliat sobre coaching i centrar-se en el món educatiu. 

Veure les seves possibilitats i investigar el grau d’importància que atorguen els 

professors de primària a aquest camp dins de les escoles. 

 

Objectius específics: 

• Relacionar gestió d’emocions amb coaching. 

o Establir una relació entre terminologies i veure quin potencial tenen pel sistema 

educatiu. 

 

• Dur a terme un seguit d’entrevistes a una mostra concreta de professors que es dediquin 

a la docència a les escoles. 

o Recopilar informació a través de les entrevistes per obtenir resultats sobre la 

importància atorgada al coaching educatiu i a la gestió de les emocions a les 

escoles.  
 

3. Marc teòric 

 
3.1. Origen i evolució del coaching 

 

El terme coaching (Bou, 2009), tot i que pareix originari del lèxic anglosaxó no és pas 

així. La paraula té els seus orígens a la cultura hongaresa durant els segles XV i XVI. 

Concretament sorgeix a la ciutat de Kocs, situada entre Vinea i Pest. 

 

A aquesta metròpoli es va fer habitual l’ús de carruatges els quals destacaven per la seva 

comoditat i la seva innovació front als sistemes de transport tradicional de l’època. Arribat 

a aquest punt es va començar a parlar del kocsi szekér que significava “carruatge de 

Kocs”. Aquesta paraula (kocsi) era pronunciada com a cochi, terme que va anar-se 
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traslladant a altres llengües com per exemple a l’alemany on es deia Kutsche, o bé l’italià 

com a cocchio arribant al castellà com a coche (Bou, 2009). 

 

Bou (2009) explica la consecució al llarg del temps de la terminologia relacionada amb 

el coaching. Aquesta pràctica es va fer oficial amb el sorgiment de la disciplina en el 

terreny esportiu fa uns vint anys als EE.UU. Es relacionava  sobretot amb esports com 

per exemple el rugby, tenis, golf...  

 

Posteriorment (Bou, 2009) el coaching arriba dins l’àmbit empresarial, executiu i 

organitzacional. Dins d’aquest context la pràctica del coaching ha tengut gran èxit i s’ha 

vist impulsat per les grans apostes dels professionals amb la intenció d’aconseguir una 

promoció personal i una millora de la qualitat de vida. 

 

Per tant, es pot afirmar que la paraula coaching prové del vocable hongarès i fa referència 

a un vehicle estirat per animals que servia per transportar a persones d’un lloc a un altre. 

Precisament aquesta interpretació ens arriba fins avui en dia mantenint la mateixa 

essència com veurem a continuació amb la definició del mateix terme.  

 

3.2. Concepte de coaching 

 

Podem trobar moltes definicions de què és aquesta pràctica. López &  Valls (2013, p. 36) 

proposen la següent definició:  

 

el coaching es un proceso de aprendizaje y desarrollo, el camino es el que marca la 

diferencia para llegar a los resultados esperados (...) es una forma de acompañamiento 

que tiene por objetivo el aprendizaje, desarrollo y crecimiento de individuos o grupos de 

una forma personalizada 

 

Per la seva part, Bou (2009, p. 11) exposa que el coaching és “... una técnica o herramienta 

poderosa de cambio que permite orientar a la persona hacia el éxito o bien, como una 

filosofía de vida que, aunque pretenciosa, suspira por un mundo mejor”. 

 

De fet el mateix autor (Bou, 2009) exposa la similitud que té aquesta pràctica amb l’art 

de la dialèctica basada en la conversació com a mètode per adquirir coneixements tal i 
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com feia Sòcrates per trobar la Veritat Universal. Aquesta relació entre el mètode 

maièutic i el coaching esdevé fruit de les moltes similituds entre ambdues pràctiques: el 

diàleg, la reflexió, l’autoconeixement...  

 

Un altre autor de gran pes com Sánchez Teruel (2013, p. 172) defineix el coaching com: 

 

un proceso integral que busca ayudar a las personas a producir resultados extraordinarios 

en sus vidas, carreras, negocios y organizaciones. Además, mejora el desempeño, se 

profundiza en el autoconocimiento y mejora la calidad de vida, proporcionando un 

aprendizaje que genera transformación de comportamientos sostenidos en el tiempo, con 

acciones y reflexiones continua. 

 

Brewer (2014, p. 60), a més, aprofundeix sobre aspectes claus que ha de tenir el procés 

de coaching: “Coaching is about making space for reflection and learning and above all, 

as the above questions imply, it is about establishing a positive coaching relationship. 

(…) Coaching is also a practical, methodological and specialised form of 

communication”.  

 

Si ens adonem totes les definicions fan referència als agents actius que sempre són les 

persones. Per tant és una tècnica i/o eina adreçada a les persones i  aplicable a tots les 

àmbits de la seva vida i context. 

 

Com a definició personal basada en totes les anteriors definiria el coaching com un procés 

guiat i personalitzat d’introspecció, que utilitzant la conversació i el diàleg com a eina 

bàsica, té l’objectiu d’aconseguir unes metes i, en conseqüència,  un aprenentatge. En 

definitiva pretén millorar la resiliència de les persones per fer-les capaços d’assumir amb 

flexibilitat situacions i sobreposar-se a elles amb èxit. 
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Gràfic 1.  
Elementos caracterizadores del coaching 

Adaptació de Bou (2009).  

 

En definitiva el coaching pretén establir connexions entre persones a nivell més 

emocional. Per aquest motiu pren gran importància dins del món educatiu i de la gestió 

de les emocions.  

 

Els principals rols que es desenvolupen dins del procés de coaching són els següents: 

 

• Coach: segons Román & Fernández (citat a Terán, 2013. p. 10) és “una figura que se 

preocupa de planificar el crecimiento personal y profesional de las personas. Desde este 

punto de vista, el coach es un líder”. Per tant, és la persona que guia i encamina al coachee.  

 

El coach te ayuda a desarrollar unas habilidades a través de un proceso específico de 

aprendizaje para que puedas vivir tu vida de una manera más plena y satisfactoria, y 

además, seas capaz de mejorar tu desempeño y rendimiento en cualquier ámbito: 

personal, profesional, académico... que te propongas (Bou, 2009, p. 65).  

 

Elements	
caracteritzadors	
del	coaching	

1.	Procés	
sistemàtic	

d'aprenentatge

2.	Focalitzat	en	la	
situació	present

3.	Orientat	al	canvi
4.	Dirigit	a	facilitar	
recursos	i	eines	de	
treball	específiques.

5.	Cerca	la	millora	
del	acompliment	

d'aquelles	àrees	que	
les	persones	
demanden
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• Coachee: entendríem al coachee com el “client” dins del procés de coaching; la persona 

que rep l’ajuda, és a dir, el beneficiari (Bou, 2009).  

 

3.2.1. Concepte de coaching educatiu 

 

Una vegada que hem conceptualitzat el què és coaching és fàcil introduir-lo al món 

educatiu (Malagón, 2011, p. 60):  

 

el coaching educativo se puede aplicar en contextos diversos, tanto formales (la escuela), 

como no-formales (un club deportivo) e informales (la familia, las relaciones de 

vecindad...), casi siempre adoptando una perspectiva de formación integral de la persona 

y sin que la prioridad sea, necesariamente, la mejora substancial de las calificaciones u 

otras medidas de rendimiento del alumnado, pues podrían plantearse otros objetivos 

educativos igualmente legítimos, centrados por ejemplo en la potenciación de valores, 

actitudes, competencias relacionales, etc. 

 

Malagón (2011) planteja una dificultat pel que fa al terme de coaching educatiu, i és que 

aquesta paraula en essència ja és educativa, perquè té com a prioritat  aconseguir l’èxit 

dels objectius marcats mitjançant un procés autodirigit de diverses competències tant 

individuals com grupals.  

 

Autors com Embied & Bou (Sandoval & López, 2017) interpreten el coaching educatiu 

com una eina, mentre que Ravier (Sandoval & López, 2017) no ho veu pas com una eina 

sinó com un procés; emperò ambdós autors coincideixen en que s’encamina al canvi i 

ajuda a orientar cap a l’èxit. 

 

El que possiblement sigui una innovació per part del coaching educatiu front a les 

pedagogies de l’educació i la bona pràctica docent és que “se relaciona más con la 

necesidad de un proceso de orientación, no solo a nivel académico, sino también 

personal” (Sandoval & López, 2017, p. 150). És a dir, el coaching educatiu ha de tenir 

implícita una orientació al llarg del procés d’ensenyança- aprenentatge de les persones. 
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Per tant, el coaching educatiu cobra importància quan el relacionem amb l’educació ja 

que té compte canvis emocionals i relacionals al llarg del procés d’aprenentatge, potencia 

el desenvolupament i el creixement de l’aprenent i a més, comprèn l’entorn 

d’aprenentatge (López & Valls, 2013). 

 

3.3. Concepte d’emoció  

 
Actualment no existeix una definició d’emoció que sigui acceptada per a totho. Però si 

que de manera general es pot destacar el següent: “La emoción es un proceso complejo, 

multidimensional, en el que están integradas respuestas de tipo neuro-fisiológico, motor 

y cognitivo” (Vivas, Gallego & González, 2007, p. 17).  

 

Bisquerra ens aporta vàries definicions d’emoció a partir de de Pagès & Reñé (2008, p. 

75) : 

 

“ un estat complex de l’organisme caracteritzat per una excitació o pertorbació que 

predisposa a una resposta organitzada. Les emocions es generen habitualment com a 

resposta a un esdeveniment extern o intern”. 

 

Las emociones son reacciones a las informaciones (conocimiento) que recibimos en 

nuestras relaciones con el entorno. La intensidad de la reacción está en función de las 

evaluaciones subjetivas que realizamos sobre cómo la información recibida va a afectar 

nuestro bienestar. En estas evaluaciones subjetivas intervienen conocimientos previos, 

creencias, objetivos personales, percepción de ambiente provocativo, etc. Una emoción 

depende de lo que es importante para nosotros. Si la emoción es muy intensa puede 

producir disfunciones intelectuales o trastornos emocionales (fobia, estrés, depresión) 

(Vivas, Gallego & González, 2007 p. 19). 

 

Palermo (1998, p. 167) explica el següent argument sobre les emocions:  

 

Parlar d'emocions en l'actualitat implica considerar-les com processos. És a dir, 

dinamisme. Ha existit la tendència a considerar l'emoció com alguna cosa oposada a la 

raó, com alguna cosa que, per definició, desestructura, entorpeix i interfereix l'activitat 

cognitiva. Creiem, no obstant això, que, tot i que és cert que les emocions, en tant que 
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respostes que s'activen en l'organisme cada vegada que aquest detecta la possibilitat de 

perill, desequilibri o disfunció, poden monopolitzar l'atenció del subjecte i impedir la 

continuació de les tasques que s'estaven executant, també hem d'emfatitzar que les 

emocions tenen capacitat per a estructurar, perfilar, activar i dirigir la conducta d'una 

persona en busca d'objectius definits.  

 

Tot i que parteix d’una idea amb denotació negativa del què és una emoció,  acaba 

proposant una definició de caire més positiu sobre aquesta: “per tant, considerem que una 

emoció és una resposta. És una resposta que busca la utilitat i l'adaptació de l'organisme, 

a pesar que en certes situacions pugi resultar desadaptativa” (Palermo, 1998, p. 167). 

 

D’altre banda, podem classificar les emocions de diferent manera. Una de les 

classificacions més utilitzades és la que diferencia les emocions bàsiques o primàries  de 

les emocions complexes o secundàries. Les emocions bàsiques són aquelles que s’inicien 

amb rapidesa i duren uns segons, com per exemple, la tristesa, la por, l’alegria... es tracta 

d’emocions que no són apreses i que estan gravades als nostres circuits nerviosos donant 

lloc a una mateixa expressió facial per a cada emoció; mentre que les secundàries deriven 

de les primàries,  depenen del grau de desenvolupament individual i les seves respostes 

són diferents entre les persones. 

 

 
 
Gràfic 2. 
Classificació de les emocions 

Elaboració pròpia. Adaptació de Vivas, Gallego & González, (2007) 

 

Emocions

Bàsiques	o	primàries

No	són	apreses Mateixa	expressió	facial	per	a	
cada	emoció

Complexes	o	
secundàries

Deriven	de	les	primàries
Depenen	del	grau	de	
desenvolupament	 de	

les	persones
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Per tant, d’entre les anteriors definicions ens podem apropar al significat del què són les 

emocions. Però el que realment hem de veure és l’estreta relació entre emoció i 

aprenentatge, ja que sense una no es pot donar l’altre.  

Aquest argument el fonamenten molts autors com per exemple López & Valls (2013, p. 

19) exposant que: “ la emoción y el aprendizaje van íntimamente ligados porque la 

emoción está en el centro mismo del aprendizaje”; o bé Extremera & Fernández-Berrocal 

(Vivas, Gallego & González, 2007, p. 42) que relaciona l’escola i la docència amb les 

emocions :  

 

el profesor ideal para este nuevo siglo tendrá que ser capaz de enseñar la aritmética del 

corazón y la gramática de las relaciones sociales. Si la escuela y la administración asumen 

este reto, la convivencia en este milenio puede ser más fácil para todos y nuestro corazón 

no sufrirá de lo necesario. 

 

3.4.Concepte d’ intel·ligència emocional 
 

El concepte d’intel·ligència emocional (Rodríguez, 2007) va ser emprat per primera 

vegada per Salovey & Mayer al 1990, tot i que fou Goleman qui va donar importància a 

aquest terme.  

 

Salovey i Mayer defineixen la intel·ligència emocional com: 

 

Un subconjunto de la inteligencia social que comprende la capacidad de controlar los 

sentimientos y las emociones propias, así como las de los demás. Si bien, como decíamos, 

resulta imposible medir cuantitativamente las características sociales y de personalidad, 

sí podemos atribuirle la importancia que merece y resignificar el trabajo con las 

capacidades emocionales al mismo nivel que estimulamos los intelectuales (Rodríguez, 

2007, p. 5).  

 

I de forma més resumida trobam la següent definició la qual també va ser introduïda per 

Salovey i Mayer (Guerrero & León, 2015, p. 95): “ the ability of handling emotion and 

canalizing them in a positive and constructive way (...) the ability to perceive, understand, 

take and regulate their own and other emotions” 

 



	 14	

Segons Poyuelo (2012) la intel·ligència emocional compren: 

 

• La percepció, la expressió i l’avaluació emocional. 

• La facilitació emocional del pensament. 

• La comprensió emocional. 

• La regulació emocional. 

 

Per tant, la intel·ligència emocional, que és la base de les habilitats socials (Vivas, Gallego 

& González, 2007), diferencia per una part la consciència emocional i d’altre banda la 

gestió emocional com es veu a continuació: 

 

 
 

Gràfic 3.  
Consciència emocional i gestió emocional 

Elaboració pròpia. Adaptació de Poyuelo (2012) 

 

Consciència	emocional

Autoconsciència:
- Autoconeixement
-Autoconfiança
-Autoestima

Conciència	social:
-Empatia

-Conscinència	organitzacional
-Orientació	al	servei

Gestió	emocional

Autogestió:
-Autoregulació
-Adaptabilitat

-Orientació	al	treball
-Iniciativa

Competències	socials:
-Lideratge
-Influència

-Comunicació	
-Agnent	del	canvi

-Gestió	de	conflictes
-Construir	llaços
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D’aquesta manera podem resumir la intel·ligència emocional com la capacitat de 

reconèixer sentiments propis i aliens, a més de saber gestionar de forma adequada les 

relacions (López & Valls, 2013). 

 

Tenint en compte les definicions anteriors, assumim la importància que té la intel·ligència 

emocional dins del camp educatiu, ja que sense una bona consciència i gestió emocional 

moltes competències, necessàries per la docència, es veuen anul·lades.  

 

3.5. Concepte d’educació emocional 

 

Una vegada introduït el concepte d’emoció, podem començar a parlar sobre educació 

emocional. Aquesta és una innovació educativa justificada per unes necessitats socials 

(Bisquerra, 2003) que cobra gran importància a partir de la dècada dels anys noranta, 

quan s’evidencia que l’educació formal no contempla l’àmbit socioafectiu. 

 

Per tant, l’educació emocional és: 

 

Un proceso educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar el desarrollo de las 

competencias emocionales como elemento esencial del desarrollo integral de la persona, 

con objeto de capacitarle para la vida. Todo ello tiene como finalidad aumentar el 

bienestar personal y social. 

(Bisquerra, 2003, p. 27) 

 

Alguns dels objectius principals de l’educació emocional que ens proposa Bisquerra 

(2003) són els següents:  

 

• Conèixer d’una millor manera les pròpies emocions i la dels demés. 

• Ser capaços de desenvolupar les habilitats necessàries per tal de regular les emocions. 

• Prevenir els afectes nocius de les emocions negatives. 

• Aconseguir una actitud positiva vers la vida. 

 

D’acord amb aquests objectius, podem desglossar els continguts que es tracten a 

l’educació emocional (Álvarez, Bisquerra, Fita, Martínez & Pérez, 2000): 
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• Concepte d’emoció i tipus d’emoció. 

• Emoció i salut. 

• Emoció i motivació. 

• La intel·ligència emocional. 

• Coneixement de les pròpies emocions. 

• Reconèixer les emocions dels demés.  

• Control emocional. 

• Les habilitats socio-emocionals. 

• Les emocions en la resolució de conflictes.  

• Les emocions en la presa de decisions. 

• Emocions i consum de drogues. 

• Adoptar l’actitud positiva davant la vida. 

• Benestar subjectiu i qualitat de vida. 

 

Així doncs, atenent-nos al què és l’educació emocional, els seus objectius i continguts,  

veiem que és condició necessària dins de qualsevol procés educatiu de qualitat. 

 

4. Treball de camp 
 

4.1. Objectius de la investigació 
 

Una vegada entrats en matèria sobre coaching educatiu i gestió de les emocions, s’ha 

pogut veure la importància d’aquestes dins del món educatiu, i per descomptat, en 

qualsevol procés d’ensenyament- aprenentatge. Davant aquesta situació el treball de 

camp realitzat té com a prioritat esbrinar el grau d’importància atorgat al coaching 

educatiu i a la gestió de les emocions per part d’una mostra de professors de primària. 

Aquest idò, serà l’objectiu general. 

 

 D’aquest objectiu general en deriven els específics, que són: 

 

• Saber què coneixen els docents sobre el coaching educatiu. 
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• Saber com valoren el paper de les emocions i la seva gestió dins de les aules. 

 

• Conèixer si treballen les emocions i el coaching educatiu amb l’alumnat. 

 

 

4.2. Recollida i tractament de dades 

 

La investigació qualitativa és: 

  

aquella que produce datos descriptivos e informaciones construidas por los propios 

sujetos, es decir, la conducta observable, así como las propias palabras de las persones. 

(...) la investigación cualitativa considera tanto los datos como las informaciones, lo que 

se observa y lo que se piensa y dice sobre la realidad. (Taylor & Bogan, 1996, p. 20, citat 

a Ballester, Nadal & Amer, 2014, p. 120). 

 

D’acord amb aquesta definició, i atenent-nos als objectius prèviament esmentats es tracta 

del tipus d’investigació necessària per poder conèixer el grau d’importància que atorguen 

els docents al coaching educatiu i a la gestió de les emocions. 

 

Com es tracta d’una recopilació d’informació subjectiva, l’instrument de recollida de 

dades que s’ha emprat per dur a terme aquest TFG ha estat, essencialment, l’entrevista. 

  

Es tracta concretament d’una entrevista qualitativa semiestructurada que es caracteritza 

per: “desarrollarse a partir de un guion aplicado de forma flexible. En ocasiones se aplican 

con criterios más directivos y en otras ocasiones se aplican con criterios no directivos”. 

(Ballester, Nadal & Amer, 2014, p. 214). Les preguntes que es plantegen són obertes, ja 

que pretenen que la persona parli i profunditzi sobre el tema. 

 

Algunes de les raons per les quals s’ha optat per aquesta tècnica de recollida de dades són 

les següents avantatges (Ballester, Nadal & Amer, 2014): 

 

• És eficaç per obtenir informació puntual i rellevant. 
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• S’obté una informació major que quan es limita a una resposta escrita. 

 

• El seu procés d’aplicació es econòmic. 

 

• Per la seva flexibilitat, tot i que ja hem dit que es tracta d’una entrevista semiestructurada.  

 

Les entrevistes han estat enregistrades amb una gravadora i posteriorment s’han transcrit 

paraula per paraula, amb l’objectiu d’aconseguir apropar-se tot el possible als termes 

emprats per l’entrevistat. Les entrevistes s’han realitzat de forma individual amb cada 

docent.  

 

La plantilla emprada per a dur a terme l’entrevista pot ésser consultada a l’Annex 1. 

 

4.2.1. Població i mostra 

 

La població d’aquesta investigació , és a dir, el conjunt total de persones de les quals es 

vol extreure la informació, han estat els professors de primària d’educació general i 

especial de les Illes Balears. 

 

La mostra que s’ha emprat a aquesta investigació ha estat sistemàtica, ja que tots els 

entrevistats compartien el mateix criteri: professorat d’educació general i especial no 

universitari de les Illes Balears que actualment estàs exercint com a tal.  

 

D’entre tots els professors de primària de les Illes Balears el total de persones 

entrevistades ha estat 13 professionals de l’educació. Repartits de la següent manera: 

 

• 5 docents del CEIP Puig de na Fàtima, situat al municipi de Puigpunyent. 

 

• 7 docents del CEIP Gabriel Comas i Ribas, situat al municipi d’Esporles. 

 

• 1 docent del Col·legi concertat d’ensenyament La Salle Palma, a Palma de Mallorca. 
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Si diferenciem per sexe als entrevistats veiem que un 54%, és a dir, 7 persones, són de 

sexe femení i un 46% dels entrevistats són homes, per tant, 6 persones. 

 

4.3. Resultats i anàlisi  
 

A continuació s’aniran desglossant els resultats i l’anàlisi de la informació obtinguda a 

partir de les entrevistes. S’han creat categories en els resultats per facilitar-ne la seva 

comprensió. 

 

En primer lloc analitzarem els anys de pràctica docent dels entrevistats:  

 

54% 
46% 

DIFERENCIACIÓ	ENTRE	SEXES

Femení Masculí

4
10

13
16 17

19 19

26 26 27

32
34 35

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Anys	de	pràctica	docent
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Podem observar que l’interval dels anys d’experiència van des de un mínim de 4 anys 

d’experiència fins a un màxim de 35 anys d’experiència. 

 

Davant la primera pregunta que es planteja a l’entrevista (Coneixes què és el coaching 

educatiu?), podem establir 3 categories de respostes: 

 

 

 
 

 

La gran majoria dels professors (62%) coneixien parcialment el què era el coaching 

educatiu. Aquestes són algunes de les respostes del perfil de docents que coneixen 

parcialment el coaching educatiu: 

 

“Entenc la paraula coaching com assessorament o entrenament, però no l’entenc com a 

terme educatiu” 

 

“Bueno, sé el que és el terme, però educatiu... no sé el que és. No tenc formació d’això”. 

 

“No sé si estic equivocat, pot ser un tema d’assessorament i de bones pràctiques per 

canvis i innovació?” 

 

23% 

62% 

15% 

CONEIXES	QUÈ	ÉS	EL	COACHING	EDUCATIU?

No Parcialment Si
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“Me sona per correus electrònics que he rebut de formacions que estan relacionades 

amb aquest tema, però no he aprofundit més que això”. 

 

Davant aquestes respostes, l’entrevistadora ofereix una explicació detallada del què és el 

coaching educatiu per tal de facilitar la resposta a les següents preguntes que es 

plantejaran. Alguns entrevistats assenteixen i fan veure que recorden el què és durant 

l’explicació, d’altres escolten i esperen a que s’acabi l’aclariment. 

 

El següent percentatge amb major nombre de respostes iguals és que no coneixen el què 

és el coaching educatiu (23%). Les respostes a aquesta pregunta són molt clares: 

 

“No, no el conec. He sentit coses però no el conec. 

 

“No”. 

 

“No, sincerament”. 

 

Davant la negativa, l’entrevistadora explica detalladament què és el coaching educatiu 

per tal de facilitar la resposta a les següents preguntes que vénen a continuació. Els tres 

docents en qüestió mostren interès durant l’explicació. 

 

Tan sols un 15% dels docents coneixia el coaching educatiu com a pràctica educativa i es 

van limitar a respondre “si”. Per tant, davant el coneixement d’aquest terme no es fa cap 

explicació més per part de l’entrevistadora i es passa a la següent pregunta. 

 

Una vegada tenint per segur que els entrevistats coneixen el que és coaching educatiu es 

planteja la segona pregunta: Dus a terme alguna pràctica relacionada amb el coaching 

educatiu? Tots els professors responen afirmativament davant la pregunta, alguns amb 

més seguretat que uns altres:  

 

“Si, jo realment crec que ho duc a la pràctica cada dia i en tot moment perquè tot moment 

dins de l’aula és educatiu i ho pos en pràctica. No hi ha un moment determinant que digui 

ara faré coaching”. 
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“Home, a nivell de bones pràctiques, perquè els alumnes aprenguin d’una manera més 

lúdica, més participativa, més significativa... jo crec que si, si va per aquí si”. 

 

“Sempre, vull dir, bàsicament sempre. Però jo, home, no emplei el terme amb 

consciència, però si que faig ús del coaching educatiu”. 

 

“Si, jo crec que sempre hi hem fet sense donar-li aquest nom, perquè tu intentes de cada 

alumne que doni lo millor que pot donar i a la fi tu adaptes el que fas a les seves 

característiques i necessitats”. 

 

“Si, vull dir lo que parlam moltes vegades... crec que hi ha certes pràctiques que s’han 

pogut fer però que ningú li havia donat un nom concret i llavors te n’adones que quan 

veus que... per exemple, el flipped classroom, el fet d’invertir la classe, dius... ostres, això 

ja fa molta estona que ho estic treballant. Bàsicament arrel de la nostra metodologia, les 

noves tecnologies...que a mi m’agraden bastant...que dius ostres, si jo ja fa anys que ho 

faig però que no sabia que es digués així. Per tant si que treballes més profundament, 

intentant tractar la part més emocional i intentes guiar-lo un poc perquè pugui assolir 

els objectius”. 

 

“Si, jo crec que si. La meva feina és exactament això. Alomillor en lloc de dir-me mestre 

me podria dir coacher”. 

 

Com podem observar, les respostes varien entre els diferents docents, però la majoria 

pensa que les pràctiques de coaching que treballen són dutes a terme de forma 

inconscient, sense denominar-les com a tals. 

 

Altres, sense entrar en massa detall donen arguments com els següents: 

 

“Home, que intentam treure lo millor de cada nin ho intentam, però diga-li com li vulguis 

dir”. 

 

La tercera pregunta: Quines avantatges i desavantatges creus que té treballar el 

coaching educatiu?, planteja què pensen sobre els avantatges i inconvenients del 
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coaching educatiu. Davant aquesta pregunta trobem dos tipus de resposta, ja que cap 

professor pensa que només existeixin desavantatges sobre aquesta pràctica: 

 

 
Tan sols el 31% dels docents observa alguna mena de desavantatge del coaching educatiu. 

Els desavantatges que exposen són els següents: 

 

“Com avantatges, això, que parteixes de les capacitats i el nin està més motivat. Però 

com a inconvenient ara que ho dius, jo crec que el nin necessita aquesta recerca continua 

del mestre, aquest reforç i sembla que sense aquest reforç el nin no surt d’ell mateix 

creure que pot”. 

 

“Avantatges que cada nin segueix el seu procés d’ensenyança. Desavantatges la falta de 

temps per dedicar a tothom...” 

 

“Avantatges, bueno, que hi ha una tutorització molt més propera als infants o a les 

persones, la gent que fa feina amb tu. Com a inconvenients... que a vegades pot crear 

una dependència a la persona a qui reb el coach, el que interessa és que l’infant pugui 

ser autònom i pugui ser... es pugui autoregular a ell mateix. Si tu fas aquest rol 

d’acompanyament, coach... se pot pervertir per aquesta part”. 

 

69% 0% 

31% 

QUINES	AVANTATGES	 I	DESAVANTATGES	 CREUS	QUE	
TÉ	TREBALLAR	EL	COACHING	EDUCATIU?

Només	avantatges Només	desavantatges Tant	avantatges	com	desavantatges
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“Homo, les avantatges és que treus lo millor i les desavantatges que li puc veure és que 

has de tenir una atenció més personalitzada i això en quant a recursos pues... anem 

minsos de recursos”.  

 

Finalment, alguns emfatitzen les avantatges i ho plantegen com una necessitat: 

 

“Bueno, clar, arriba un moment en el que és bàsic, no podríem fer feina sense considerar-

ho d’aquesta manera. Avantatges? No, necessitat”. 

 

Per concloure el tractament de coaching educatiu i saber-ne el grau d’importància que 

atorguen a aquest procés, es demana la següent pregunta : Creus que el coaching 

educatiu repercuteix d’alguna manera sobre els resultats acadèmics? 

 

 

 
 

Les respostes a aquesta pregunta són majoritàriament afirmatives.  

 

En el cas de les respostes afirmatives podem trobar respostes més contundents com: 

 

“Totalment”. 

 

92% 

8% 

CREUS	QUE	EL	COACHING	EDUCATIU	REPERCUTEIX	
D'ALGUNA	MANERA	SOBRE	ELS	RESULTATS	

ACADÈMICS?

Si No	ho	se
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“Estic absolutament convençut de que si”. 

 

“Si, bastant”. 

 

Però alguns docents si que van voler parlar sobre el tipus de resultats acadèmics a què es 

feia referència.  

 

“Depèn de quins resultats acadèmics vulguis tenir en compte i vulguis avaluar. Si tu 

demanes a un nin com a resultat acadèmic que sigui memorització de conceptes o si tu li 

demanes adquisició de competències de matemàtiques, com problemes, com de socials, 

de relació... evidentment si que influeix i molt positivament”. 

 

“Bueno, el resultat acadèmic tenint en compte l’èxit personal, no l’èxit qualificatiu, que 

a mi no m’agrada gens. Jo pens que s’ha d’avaluar un procés d’aprenentatge. I per tant, 

clar que hi repercuteix”. 

 

Tan sols un docent declara que no coneix si existeix alguna relació entre el coaching 

educatiu i els resultats acadèmics. 

 

A partir de la cinquena pregunta ja es comença a fer referència a la gestió de les emocions. 

Cal dir que a aquest apartat de l’entrevista, com els docents pareixen tenir més 

coneixements i confiança amb els termes relacionats amb les emocions s’hi reflecteix a 

les respostes que estan majoritàriament més desenvolupades i més argumentades 

 

La primera pregunta que es demana és: pel que fa referència a la gestió d’emocions, 
com valoraries la importància de treballar-les dins l’aula? Perquè? 

 

Tots els docents a l’hora de respondre afirmen que les emocions són molt importants dins 

de l’aula. I un argument recurrent és que aquell nin que emocionalment està bé, aprèn 

millor. 

 

Algunes de les respostes són: 
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“Les emocions són fonamentals, perquè hem de partir de la base de que el que és el 

coneixement està dins de Google, llavors el que hem de fer primer és establir una relació 

amb l’alumnat oberta i de confiança, si no hi ha una relació oberta i de confiança amb 

l’alumnat és impossible que el coneixement pugui tenir el profit que realment ha de tenir. 

Si l’alumne no té una relaxació i una ambientació prèvia al fet educatiu la part 

acadèmica no serveix”. 

 

“Jo pens que són la base, perquè quan un nin està bé pot aprendre, en canvi quan té 

problemes, ja sigui a nivell familiar, nivell relacional a l’escola... i tu no estàs escoltant 

aquesta demanda, el nin mai te podrà donar tot lo que ell és capaç, és la base (...)”.  

 

Una vegada resposta la importància atorgada a la gestió de les emocions dins de l’aula es 

demana: Treballes les emocions amb el teu alumnat? Com? 
 

Tots els docents diuen que treballen les emocions amb el seu alumnat. Alguns de manera 

transversal, sense especificar gaire: 

 

“(...) intent saber què passa o que no passa (...)”. 

 

“Jo una cosa que faig molt és donar paraula, acompanyar .(...) També les converses 

(...)”. 

 

“ (...) fas una feina tant a nivell individual com a nivell grupal (...)”. 

 

“Les gestionam dia a dia, com t’he dit”. 

 

D’altres les treballen de manera més directa a través de dinàmiques o activitats més 

concretes: 

 

“Feim cercles restauratius (...)”. 

 

“(...) a partir de contes a l’hora d’alternativa a la religió, que és valors (...)”. 

 

“(...) mitjançant cercles i pràctiques restauratives (...)”. 
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“(...) tutories grupals de classe, a través de les tutories individuals i les relacions de pares 

i mares (...)”. 

 

“(...) les faig més tipo joc (...)”. 

 

“(...) fent dinàmiques de grup. (...) També les treballam moltíssim a alternativa i a 

valors”. 

 

Arribats a aquest punt es demana:  Creus que la gestió de les emocions repercuteix 

d’alguna manera als resultats acadèmics? Com? 

 

A aquesta pregunta tots els docents coincideixen en que hi ha una repercussió als resultats 

acadèmics lligada a la gestió de les emocions. 

 

“Jo crec que no només repercuteix, sinó que està impregnada... no pots separar un 

individu, el que és la seva vida emocional del que és la seva vida intel·lectual. En aquest 

cas qualsevol tipus d’aprenentatge o qualsevol resultat acadèmic està mediat pel 

benestar emocional de la persona que està a una aula i és condició el benestar perquè el 

resultat acadèmic sigui bo”. 

 

“Si, hi repercuteix d’una manera molt interessant perquè en un principi hi ha una part 

important de desbloqueig, l’alumne es desbloqueja, perd la por a la matèria perquè veu 

que és una matèria en que hi ha una relació entre alumne i professor que és relaxada, 

aleshores com hi ha una relació més tranquil·la entre ells... quan es lleva la tensió el 

rendiment acadèmic és superior”. 

 

“Si, clar, va junt. La pena és que la gent no tengui en compte aquesta situació de les 

emocions. Va junt”. 

 

“Jo pens que el tema emocional repercuteix molt en els resultats dels alumnes perquè als 

adults també ens passa, si tu no estàs emocionalment bé, l’atenció, la capacitat 

intel·lectual... no està al 100% i no donam tant de si”. 
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Ja com a forma de cloenda de l’entrevista es demana la darrera pregunta: Donaries 

alguna recomanació per treballar les emocions i el lideratge a l’aula? 
 

 

 
 

Com podem observar, la majoria dels docents proposa recomanacions a l’hora de treballar 

les emocions i el lideratge a l’aula. De les 13 respostes el següent percentatge creu que és 

essencial la formació. 

 

 

92% 

8% 

DONARIES	ALGUNA	RECOMANACIÓ	PER	TREBALLAR	
LES	EMOCIONS	I	EL	LIDERATGE	A	L'AULA?

Si No

38% 

62% 

FORMACIÓ	COM	A	RECOMANACIÓ

Docents	que	pensen	que	la	formació	és	una	recomanació Altres	recomanacions
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Tot i que queda clar que la formació és un factor clar com a recomanació a l’hora de 

treballar les emocions i el lideratge a l’aula, també s’han comentat altres aspectes: 

 

“ (...) les pràctiques restauratives, (...) parlar i preguntar, no admetre judicis”.  

 

“ (...) has d’aconseguir l’empatia i la confiança. (...) Sempre respectam als alumnes de 

si volen expressar-se o no, establim una connexió i després treballam les emocions”. 

 

“(...) respecte pels alumnes (...)”. 

 

“Jo recomanaria tres coses: interessar-se per conèixer profundament als alumnes i tenir 

una mirada per cada un i relacionar-se amb ell cada dia; posar petits moments de 

tranquil·litat i relaxació, de ser conscients del que estan fent i crear un clima de benestar; 

i quan ocorren incidents tenir un poc la mirada de veure com intervenir. I en darrer terme 

treballar de forma sistemàtica les emocions i la verbalització, actualment hi ha molta 

informació”. 
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5. Conclusió 

 
A mode de conclusió s’exposaran un seguit de plantejaments fruit de tot el procés 

d’elaboració del present Treball de Fi de Grau. 

 

En primer lloc es plantejaran las dificultats més notòries que he tengut a l’hora de dur a 

terme aquest treball.  

 

Tot i que tenia clar que volia plantejar el coaching educatiu com a temàtica principal del 

Treball de fi de Grau, la principal dificultat ha estat transformar la meva idea a un model 

d’investigació viable amb el qual pogués aconseguir els continguts que necessitava de 

forma concreta. Arribat a aquest punt, em vaig decantar per l’entrevista com a eina de 

recollida d’informació; tot i que com s’ha exposat anteriorment, aquesta tècnica té moltes 

avantatges també té alguns inconvenients com per exemple la disponibilitat dels 

entrevistats, i això precisament ha estat una dificultat clara a l’hora de realitzar el treball. 

 

La segona dificultat ha estat elaborar un marc teòric centrat en coaching educatiu i gestió 

de les emocions. Sobre coaching és veritat que es van publicant cada vegada més articles 

i llibres, ja que és una tècnica que està demostrant els seus resultats positius a un gran 

ventall d’àmbits. Però és cert que si volem aconseguir informació sobre coaching aplicat 

al sistema educatiu i als processos d’aprenentatge hi trobarem més dificultats. D’altre 

banda si que he tengut més facilitats per relacionar les emocions i trobar una bibliografia 

fiable i de qualitat. 

 

També m’agradaria destacar les fortaleses i aprenentatges que m’ha aportat elaborar 

aquest TFG, que sens dubte compensen les dificultats.  

 

La més destacable ha estat conèixer i endinsar-me dins d’una temàtica que durant tota la 

carrera m’ha interessat: coaching. A partir d’aquesta motivació he pogut desenvolupar 

una petita investigació que ha demostrat el que jo ja tenia en ment: és necessari invertir 

en la formació dels docents pel benefici mutu tant d’aquest com de l’alumne, i el coaching 

educatiu n’és una manera.  
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Un altre aspecte positiu ha estat l’aprenentatge que he duit a terme fent les entrevistes, ja 

que ha estat una presa de contacte directe amb el món educatiu, les opinions i pràctiques 

del professorat, i a més, m’ha permès millorar com a entrevistadora. 

 

Emperò el que ha estat més satisfactori ha estat poder arribar a unes conclusions partint  

de la investigació duta a terme, i que ha respost d’alguna manera, a les meves inquietuds 

sobre coaching educatiu.  

 

De fet els resultats obtinguts a partir d’aquesta investigació demostren que l’educació 

necessita d’una formació permanent de tots aquells professionals que cada dia treballen 

amb alumnes. El coaching educatiu i la gestió de les emocions, si es treballen 

transversalment i s’apliquen a qualsevol procés formatiu i/o educatiu, suposen una 

oportunitat única de millora i beneficis tant pels destinataris com pels professionals que 

ho posen en pràctica.   

 

Per tant aquest treball no és més que un punt de partida per seguir fent feina sobre 

coaching educatiu i gestió de les emocions, ja que com s’ha pogut veure a l’apartat de 

resultats encara queda molt de camí per recórrer. Molts professors, per desconeixement, 

comoditat o falta de motivació descarten l’ús de metodologies innovadores per fer front 

als nous reptes educatius, que indubtablement es veuen reflectits no només als resultats 

acadèmics dels alumnes, sinó també en la seva trajectòria de creixement personal. 

 

Seria interessant, que a partir de la informació que existeix actualment sobre coaching 

educatiu es realitzés alguna investigació empírica que comprovés la viabilitat i eficiència 

d’aquesta metodologia a escoles i centres educatius. 

 

En definitiva, el coaching educatiu i la gestió de les emocions és la resposta a una 

demanda recurrent sobre la qualitat del nostre procés d’ensenyament aprenentatge. 
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7. Annexes 

 
Annex 1: Guió entrevista 

 

Guió entrevista Treball Fi de Grau Pedagogia: Coaching educatiu i 

gestió de les emocions 
 

La següent entrevista té una finalitat d’investigació. Està emmarcada dins d’un Treball 

de Fi de Grau de Pedagogia. En tot moment es guardarà la confidencialitat de l’entrevista, 

a més es pot negar la resposta a alguna de les preguntes que es plantegin. Els temes que 

es tractaran seran el coaching educatiu i la gestió de les emocions dins de les aules.  

 

Sexe  

Anys de pràctica docent  

Centre educatiu actual on treballa  

 

 

 

 

1. Coneixes què és el coaching educatiu? 

 

 

2. Dus a terme alguna pràctica relacionada amb el coaching educatiu?  

 

 

3. Quines avantatges i desavantatges creus que té treballar el coaching educatiu? 

 

 

4. Creus que el coaching educatiu repercuteix d’alguna manera sobre els resultats 

acadèmics? 
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5. Pel que fa referència a la gestió d’emocions, com valoraries la importància de treballar-

les dins l’aula? Perquè?  

 

 

6. Treballes les emocions amb el teu alumnat? Com? 

 

 

7. Creus que la gestió de les emocions repercuteix d’alguna manera als resultats acadèmics? 

Com? 

 

 

8. Donaries alguna recomanació per treballar les emocions i el lideratge a l’aula? 
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Annex 2: Transcripció de les entrevistes 

 

Guió entrevista Treball Fi de Grau Pedagogia: Coaching educatiu i 

gestió de les emocions 
 

La següent entrevista té una finalitat d’investigació. Està emmarcada dins d’un Treball 

de Fi de Grau de Pedagogia. En tot moment es guardarà la confidencialitat de l’entrevista, 

a més es pot negar la resposta a alguna de les preguntes que es plantegin. Els temes que 

es tractaran seran el coaching educatiu i la gestió de les emocions dins de les aules.  

 

Sexe Femení 

Anys de pràctica docent 17 

Centre educatiu actual on treballa CEIP Puig de na Fàtima 

 

 

 

 

1. Coneixes què és el coaching educatiu? 
 

N’he sentit xerrar, no tenia molt clar el que era però després de parlar amb tu és vera 

que és el tema de motivació dins l’aula, motivar l’infant... 

 

(S’aclareixen dubtes del què és coaching educatiu per part de l’entrevistadora) 

 

2. Dus a terme alguna pràctica relacionada amb el coaching educatiu?  

 

Si, jo realment crec que ho duc a la pràctica cada dia i en tot moment perquè tot moment 

dins l’aula és educatiu i ho pos en pràctica. No hi ha un moment determinat que digui 

ara faré coaching.  

 

3. Quines avantatges i desavantatges creus que té treballar el coaching educatiu? 
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Bueno és molt important per la motivació de l’infant, perquè la manera d’aprendre és 

segons com estigui motivat ell, si no hi ha motivació per venir a l’escola i el professor no 

li sap proposar... difícilment ell aprendrà. Jo crec que és molt important. I desavantatges 

crec que no n’hi ha. 

 

4. Creus que el coaching educatiu repercuteix d’alguna manera sobre els resultats 

acadèmics? 
 

Totalment, la manera en que un mestre motiva a un infant repercuteix en el seu 

aprenentatge. 

 

 

 

5. Pel que fa referència a la gestió d’emocions, com valoraries la importància de 

treballar-les dins l’aula? Perquè?  
 

Jo crec que les emocions són un punt clau dins de l’educació. Els mestres, molts d’ells, 

no estan preparats ni se’n adonen de la importància de les emocions. No hi ha una 

educació, ensenyament i/o aprenentatge si no treballes les emocions. Cada infant és un 

món i jo és un punt que el tenc molt... és a dir, abans de fer una activitat sempre has de 

saber com està l’infant, quina és la seva necessitat... i això ho faràs si coneixes les seves 

emocions. 

 

6. Treballes les emocions amb el teu alumnat? Com? 

 

Si, mitjançant els cercles i les pràctiques restauratives. A més al llarg del dia si hi ha algun 

problema amb els alumnes en xerram. 

 

7. Creus que la gestió de les emocions repercuteix d’alguna manera als resultats 

acadèmics? Com? 
 

Si jo trob que les emocions són una part tan important, que els resultats acadèmics després 

mos donaran un resultat o un altre. De fet, alomillor el nin tal vegada ni arribarà on havia 
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d’arribar o a l’objectiu que tu volies assolir perquè no hauràs treballat les emocions bé i 

l’hauràs perdut pel camí.  

 

 

8. Donaries alguna recomanació per treballar les emocions i el lideratge a l’aula? 
 

Primer el que faria és formar als mestres dins dels centre educatius per saber com 

gestionar les emocions i aprendre a treballar-les amb nosaltres mateixos i amb l’alumnat, 

perquè si tu no les treballes no les sabràs transmetre. Per tant és fonamental formar-se. 
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Guió entrevista Treball Fi de Grau Pedagogia: Coaching educatiu i 

gestió de les emocions 
 

La següent entrevista té una finalitat d’investigació. Està emmarcada dins d’un Treball 

de Fi de Grau de Pedagogia. En tot moment es guardarà la confidencialitat de l’entrevista, 

a més es pot negar la resposta a alguna de les preguntes que es plantegin. Els temes que 

es tractaran seran el coaching educatiu i la gestió de les emocions dins de les aules.  

 

Sexe Femení 

Anys de pràctica docent 26 

Centre educatiu actual on treballa CEIP Gabriel Comas i Ribas 

 

 

 

 

1. Coneixes què és el coaching educatiu? 
 

Bueno sé el que és el terme, però educatiu... no sé el que és. No tenc formació d’això. 

 

2. Dus a terme alguna pràctica relacionada amb el coaching educatiu?  

 

Sempre, vull dir bàsicament sempre. Però jo, home, no emplei el terme però amb 

consciència si que faig ús del coaching educatiu. 

 

3. Quines avantatges i desavantatges creus que té treballar el coaching educatiu? 

 

Jo no li veig desavantatges, que alomillor les desavantatges les veig més per part de l’adult 

que ha de sortir d’aquella fórmula del que està acostumat, la seva zona de confort  i ha de 

saber que ha de tenir aquella formació necessària d’acompanyar a l’alumne. Per part dels 

infants no hi veig cap desavantatge. Els avantatges serien que ens ajuden a créixer com 

persones. 
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4. Creus que el coaching educatiu repercuteix d’alguna manera sobre els resultats 

acadèmics? 
 

Bueno,  el resultat acadèmic tenint en compte l’èxit personal no l’èxit qualificatiu, que a 

mi no m’agrada gens. Jo pens que s’ha d’avaluar un procés d’aprenentatge. I per tant clar 

que hi repercuteix. 

 

5. Pel que fa referència a la gestió d’emocions, com valoraries la importància de 

treballar-les dins l’aula? Perquè?  

 

L’emoció es valora tant com qualsevol procés d’aprenentatge, una emoció és com venir 

amb les ulleres posades perquè les necessites. Una emoció és una part més de la persona, 

llavors no la pots obviar i l’has de tenir en compte i l’has de saber treballar, ja siguin 

bones o dolentes. 

 

6. Treballes les emocions amb el teu alumnat? Com? 

 

Jo una cosa que faig molt és donar paraula, acompanyar. Una altre cosa que em funciona 

és descriure les emocions a través de situacions. També les converses. De fet durant el 

dia a dia, de forma continuada treballam les emocions.  

 

7. Creus que la gestió de les emocions repercuteix d’alguna manera als resultats 

acadèmics? Com? 
 

Si, clar, va junt. La pena és que la gent no tengui en compte aquesta situació de les 

emocions. Va junt.  

 

8. Donaries alguna recomanació per treballar les emocions i el lideratge a l’aula? 
 

Saber escoltar, que és bàsic. Llavors també t’has de formar; un docent pel fet de ser docent 

no ho sap tot, sempre s’ha de formar, investigar, col·laborar... perquè totes aquestes coses 

ajuden a la dinàmica de l’aula. S’ha de tenir molta sensibilitat perquè es fa feina amb 

infants, que són una matèria molt delicada i que hem de tenir molta consciència de la 

nostra influencia com a docents. Finalment no hem de jutjar. 
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Guió entrevista Treball Fi de Grau Pedagogia: Coaching educatiu i 

gestió de les emocions 
 

La següent entrevista té una finalitat d’investigació. Està emmarcada dins d’un Treball 

de Fi de Grau de Pedagogia. En tot moment es guardarà la confidencialitat de l’entrevista, 

a més es pot negar la resposta a alguna de les preguntes que es plantegin. Els temes que 

es tractaran seran el coaching educatiu i la gestió de les emocions dins de les aules.  

 

Sexe Masculí 

Anys de pràctica docent 19 

Centre educatiu actual on treballa CEIP Gabriel Comas i Ribas 

 

 

1. Coneixes què és el coaching educatiu? 

 

No, sincerament. 

 

2. Dus a terme alguna pràctica relacionada amb el coaching educatiu?  
 

Homo... que intentam treure lo millor de cada nin ho intentam però diga-li com li 

vulguis dir. 

 

3. Quines avantatges i desavantatges creus que té treballar el coaching educatiu? 
 

Homo les avantatges és que treus lo millor i les desavantatges que li puc veure és que has 

de tenir una atenció més personalitzada i això en quan a recursos pues... anem minsos de 

recursos.  

 

4. Creus que el coaching educatiu repercuteix d’alguna manera sobre els resultats 

acadèmics? 

 

No ho sé. 
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5. Pel que fa referència a la gestió d’emocions, com valoraries la importància de 
treballar-les dins l’aula? Perquè?  

 

Són importants, perquè un nin emocionalment estable aprèn més bé. 

 

6. Treballes les emocions amb el teu alumnat? Com? 
 

Si, si que les faig, però les faig més tipo joc: anem a cercar situacions i a veure a mem 

com reaccionaríem si fóssim... si, si. 

 

 

 

7. Creus que la gestió de les emocions repercuteix d’alguna manera als resultats 

acadèmics? Com? 
 

Si, si, si, lo que t’he dit abans. Si estàs a gust se nota.  

 

 

8. Donaries alguna recomanació per treballar les emocions i el lideratge a l’aula? 
 

No sé que puc recomanar en aquest cas. 
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Guió entrevista Treball Fi de Grau Pedagogia: Coaching educatiu i 

gestió de les emocions 
 

La següent entrevista té una finalitat d’investigació. Està emmarcada dins d’un Treball 

de Fi de Grau de Pedagogia. En tot moment es guardarà la confidencialitat de l’entrevista, 

a més es pot negar la resposta a alguna de les preguntes que es plantegin. Els temes que 

es tractaran seran el coaching educatiu i la gestió de les emocions dins de les aules.  

 

Sexe Masculí 

Anys de pràctica docent 35 

Centre educatiu actual on treballa CEIP Puig de na Fàtima 

 

 

 

 

1. Coneixes què és el coaching educatiu? 
 

No sé si estic equivocat, pot ser un tema d’assessorament i de bones pràctiques per 

canvis i innovació? 

 

(Explicació del què és coaching educatiu per part de l’entrevistadora). 

 

2. Dus a terme alguna pràctica relacionada amb el coaching educatiu?  
 

Home, a nivell de bones pràctiques, perquè els alumnes aprenguin d’una manera més 

lúdica, més participativa, més significativa... jo crec que si, si va per aquí si. 

 

3. Quines avantatges i desavantatges creus que té treballar el coaching educatiu? 
 

Des del nostre punt de vista que nosaltres feim aquí l’aprenentatge és molt més 

significatiu, molt més contextualitzat i parteix dels interessos i les habilitats dels nins, i 

aleshores, és un aprenentatge que queda molt més ferm, és un aprenentatge molt més 

deductiu i per tant, s’arriben als coneixements, les habilitats i les competències d’una 
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manera deductiva. Es suposa que l’alumne hi ha arribat perquè ell ho ha descobert, 

aleshores queda molt més afiançat que no si hi arriba tipo “lloro”. 

 

4. Creus que el coaching educatiu repercuteix d’alguna manera sobre els resultats 

acadèmics? 
 

Depèn de quins resultats acadèmics vulguis tenir en compte  i vulguis avaluar. Si tu 

demanes a un nin com a resultat acadèmic que sigui memorització de conceptes o si tu li 

demanes adquisició de competències de matemàtiques, com de problemes, com de 

socials, de relació... evidentment si que influeix i molt positivament. 

 

 

 

5. Pel que fa referència a la gestió d’emocions, com valoraries la importància de 

treballar-les dins l’aula? Perquè?  
 

Bueno, és com un tòpic però si un nin o una nina estan emocionalment equilibrats, estan 

bé i estan a punt tenen moltes més facilitats per desenvolupar la seva tasca d’aprenentatge 

que un nin que té problemes i que emocionalment està inquiet, nerviós  o alguna cosa que 

li preocupa, per tant el tractament de les emocions és importantíssim, és a dir, hem de 

partir d’un estat emocional òptim per poder aprendre de manera òptima.  

 

6. Treballes les emocions amb el teu alumnat? Com? 
 

Jo no tant perquè no som tutor ni referent, jo faig un ambient, si que intent que se sentin 

a gust i que bueno, si veus qualque nin que no està pel que ha de fer, si que intent saber 

què passa o què no passa i pugui estar tranquil...però això no passa molt aquí, perquè cada 

dematí es fa un cercle i tal... i per tant quan jo arrib a fer l’ambient els nins ja se suposa 

que estan més o manco bé. 

 

7. Creus que la gestió de les emocions repercuteix d’alguna manera als resultats 

acadèmics? Com? 
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I tant, i tant. Un nin que està emocionalment equilibrat i esta bé, és un nin que se suposa 

que tendrà un èxit a nes seu aprenentatge si no estan bé tenen més problemes.  

 

 

8. Donaries alguna recomanació per treballar les emocions i el lideratge a l’aula? 
 

Home, nosaltres treballam des de el punt de vista de les pràctiques restauratives que jo 

crec que és bo, en definitiva lo que importa és parlar, no suposar, sinó parlar i preguntar, 

no admetre judicis.  
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Guió entrevista Treball Fi de Grau Pedagogia: Coaching educatiu i 

gestió de les emocions 
 

La següent entrevista té una finalitat d’investigació. Està emmarcada dins d’un Treball 

de Fi de Grau de Pedagogia. En tot moment es guardarà la confidencialitat de l’entrevista, 

a més es pot negar la resposta a alguna de les preguntes que es plantegin. Els temes que 

es tractaran seran el coaching educatiu i la gestió de les emocions dins de les aules.  

 

Sexe Femení 

Anys de pràctica docent 27 

Centre educatiu actual on treballa CEIP Gabriel Comas i Ribas 

 

 

 

 

1. Coneixes què és el coaching educatiu? 
 

L’ajuda que dones o que fas amb tema d’emocions? La veritat és que no tenc un 

coneixement molt ampli però més o manco alguna cosa he llegit. 

 

2. Dus a terme alguna pràctica relacionada amb el coaching educatiu?  
 

Si, jo crec que sempre ho hem fet sense donar-li aquest nom, perquè tu intentes de cada 

alumne que doni lo millor que pot donar i a la fi tu adaptes el que fas a les seves 

característiques i necessitats.  

 

3. Quines avantatges i desavantatges creus que té treballar el coaching educatiu? 

 

Com a avantatges tu aconsegueixes el màxim de cada alumne i també potencies les coses 

més bones i aquelles que té més dificultats li fas com un suport perquè les arribi a assolir, 

alomillor amb un termini de temps més llarg i adaptat a la seva circumstància. 
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4. Creus que el coaching educatiu repercuteix d’alguna manera sobre els resultats 

acadèmics? 
 

Si, bastant. 

 

5. Pel que fa referència a la gestió d’emocions, com valoraries la importància de 

treballar-les dins l’aula? Perquè?  
 

Bé perquè de cada vegada, és a dir, el tema de les emocions sempre hi ha estat, però no 

és que pensi que ara li dóna més valor o manco valor sinó que té un valor més important 

intrínsec perquè hi ha situacions familiars i de l’entorn que són diferents a històricament 

per les circumstàncies X que no anirem a analitzar ara però vaja, que hi ha famílies 

desestructurades que hi ha circumstàncies econòmiques que afecten directament a la 

família i de manera directa a les emocions, al temps que poden dedicar els pares als seus 

fills, o coses d’aquestes i que afecten a la part aquesta de les emocions de l’infant, i que 

tot això se li ve a sobre i no sap com gestionar-ho i noltros lo que feim es intentar ajudar 

a gestionar totes aquestes coses perquè n’hi ha moltes que no s’hi pot posar una solució. 

El que feim un poc és empoderar a l’infant front a aquella circumstancies que 

descomponen un poc la seva estructura de vida i que són situacions que s’han d’acceptar 

i seguir endavant.  

 

6. Treballes les emocions amb el teu alumnat? Com? 

 

Les gestionam dia a dia, com t’he dit. 

 

7. Creus que la gestió de les emocions repercuteix d’alguna manera als resultats 

acadèmics? Com? 

 

Jo pens que el tema emocional repercuteix molt en els resultats dels alumnes perquè als 

adults també ens passa, si tu no estan emocionalment bé, l’atenció, la capacitat 

intel·lectual... no està al 100% i no donam tant de sí.  
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8. Donaries alguna recomanació per treballar les emocions i el lideratge a l’aula? 

 

No és un tema fàcil, perquè primer has d’aconseguir l’empatia i la confiança i que ells es 

puguin expressar. Jo que tenc 1r i 2n començ per això. Sempre respectam als alumnes de 

si volen expressar-se o no, establim una connexió i després treballam les emocions. 

D’aquesta manera t’ajuda a tu també com a formadora a explicar moltes coses del dia a 

dia. Quan saps més informació de perquè aquell infant està així canvies la teva forma de 

veure-ho, perquè quan tu saps les circumstàncies interiors dels infants gestiones l’aula de 

forma diferent i també el tractament cap a l’alumnat. 
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Guió entrevista Treball Fi de Grau Pedagogia: Coaching educatiu i 

gestió de les emocions 
 

La següent entrevista té una finalitat d’investigació. Està emmarcada dins d’un Treball 

de Fi de Grau de Pedagogia. En tot moment es guardarà la confidencialitat de l’entrevista, 

a més es pot negar la resposta a alguna de les preguntes que es plantegin. Els temes que 

es tractaran seran el coaching educatiu i la gestió de les emocions dins de les aules.  

 

Sexe Femení 

Anys de pràctica docent 19 

Centre educatiu actual on treballa CEIP Gabriel Comas i Ribas 

 

 

 

 

1. Coneixes què és el coaching educatiu? 

 

No, entenc la paraula coaching com assessorament o entrenament, però no l’entenc com 

a terme educatiu. 

 

2. Dus a terme alguna pràctica relacionada amb el coaching educatiu?  

 

Home, jo crec que si en el sentit de que contínuament un està al costat dels alumnes, quan 

fan preguntes, durant un estudi de projectes... sempre hi ha la figura del que “estira”, del 

que està gestionant un poc la dinàmica del grup. En aquest sentit si que pens que en feim. 

 

3. Quines avantatges i desavantatges creus que té treballar el coaching educatiu? 
 

Desavantatges trob que no n’hi ha cap, tot han de ser avantatges i segons els nivells dels 

alumnes hi deu haver diversitat d’atencions. Tot i així suposo que tot han de ser 

avantatges.  
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4. Creus que el coaching educatiu repercuteix d’alguna manera sobre els resultats 

acadèmics? 
 

Sempre perquè, els nins sempre tenen curiositat innata però després per lo que és l’estudi 

necessiten no només la curiositat, sinó també l’interès. I l’interès a vegades depèn de 

l’adult que és capaç de provocar i el que pot dur a terme l’aprenentatge amb interès. La 

curiositat és espontània i desapareix ràpid quan es veu saciat un nivell de coneixements 

però l’interès l’has de crear tu també. 

 

5. Pel que fa referència a la gestió d’emocions, com valoraries la importància de 
treballar-les dins l’aula? Perquè?  

 

Bé, en quant a les emocions, aquí al manco al centre on jo treball ho feim a tres nivells 

diria jo, per una banda hi ha una sèrie d’activitats que organitza el centre ja d’acollida 

dels alumnes, d’interacció i d’intercanvi de formació amb el centre on venen, trobada 

amb les famílies... i això ja ajuda. Després hi ha un altre nivell d’intervenció que és la 

incidental quan hi ha una determinada conducta o determinat esdeveniment o incident, 

llavors allà ja es fan pràctiques restauratives, es tracta el tema del benestar emocional, 

tractament d’uns i altres, que puguin interpretar i verbalitzar l’emoció i a partir d’aquí 

treballam les relacions socials. I jo trob que és el més bàsic. I després quan es tracten 

temes del dia a dia com pot ser el naixement d’un germà o la mort d’un padrí. 

 

6. Treballes les emocions amb el teu alumnat? Com? 
 

Nosaltres les treballam d’una manera més directa, amb una fita mes concreta quan dus el 

material ja treballat, que pots xerrar amb les famílies... i també la part creativa o 

psicomotricitat on també treballen tota aquesta part emocional. 

 

7. Creus que la gestió de les emocions repercuteix d’alguna manera als resultats 

acadèmics? Com? 
 

Jo crec que no només repercuteix sinó que està impregnada... no pots separar un individu, 

el que és la seva vida emocional del que és la seva vida intel·lectual. En aquest cas 

qualsevol tipus d’aprenentatge o qualsevol resultat acadèmic està mediat pel benestar 



	 51	

emocional de la persona que està a una aula i es condició el benestar perquè el resultat 

acadèmic sigui bo.  

 

 

8. Donaries alguna recomanació per treballar les emocions i el lideratge a l’aula? 
 

Jo recomanaria tres coses: interessar-se per conèixer profundament als alumnes i tenir 

una mirada per cada un i relacionar-se amb ell cada dia; posar petits moments de 

tranquil·litat i relaxació, de ser conscients del que estan fent i crear un clima de benestar; 

i quan ocorren incidents tenir un poc la mirada de veure com intervenir. I en darrer terme 

treballar de forma sistemàtica les emocions i la verbalització, actualment hi ha molta 

informació. 
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Guió entrevista Treball Fi de Grau Pedagogia: Coaching educatiu i 

gestió de les emocions 
 

La següent entrevista té una finalitat d’investigació. Està emmarcada dins d’un Treball 

de Fi de Grau de Pedagogia. En tot moment es guardarà la confidencialitat de l’entrevista, 

a més es pot negar la resposta a alguna de les preguntes que es plantegin. Els temes que 

es tractaran seran el coaching educatiu i la gestió de les emocions dins de les aules.  

 

Sexe Masculí 

Anys de pràctica docent 32 

Centre educatiu actual on treballa La Salle 

 

 

 

 

1. Coneixes què és el coaching educatiu? 
 

Si. 

 

2. Dus a terme alguna pràctica relacionada amb el coaching educatiu?  

 

Si. 

 

3. Quines avantatges i desavantatges creus que té treballar el coaching educatiu? 

 

Crec que és absolutament imprescindible i fonamental partir només de l’ensenyament 

acadèmic sense tenir en compte la part emocional avui en dia és absolutament erroni. 

 

4. Creus que el coaching educatiu repercuteix d’alguna manera sobre els resultats 

acadèmics? 

 

Estic absolutament convençut de que si.  
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5. Pel que fa referència a la gestió d’emocions, com valoraries la importància de 

treballar-les dins l’aula? Perquè?  
 

Les emocions són fonamentals, perquè hem de partir de la base de que el que és el 

coneixement està dins dels Google, llavors el que hem de fer primer és establir una relació 

amb l’alumnat oberta i de confiança, si no hi ha una relació oberta i de confiança amb 

l’alumnat és impossible que el coneixement pugui tenir el profit que realment ha de tenir. 

Si l’alumne no té una relaxació i una ambientació prèvia al fet educatiu la part acadèmica 

no serveix. 

 

6. Treballes les emocions amb el teu alumnat? Com? 

 

Si, les treballam a vegades fent les tutories grupals de classe, a través de les tutories 

individuals i les relacions de pares i mares, que aquí hi ha una part important de relació 

emocional i llavors amb la manera d’explicar la matèria que explic aleshores també és 

important arribar a l’essència de la emotivitat per poder establir una relació acadèmica 

sana i normal. 

 

7. Creus que la gestió de les emocions repercuteix d’alguna manera als resultats 

acadèmics? Com? 
 

Si, hi repercuteix d’una manera molt interessant perquè en un principi hi ha una part 

important de desbloqueig, l’alumne es desbloqueja, perd la por a la matèria perquè veu 

que és una matèria en que hi ha una relació entre alumne i professor és relaxada, aleshores 

com hi ha una relació més tranquil·la entre ells. Quan es lleva tensió el rendiment 

acadèmic és superior. 

 

8. Donaries alguna recomanació per treballar les emocions i el lideratge a l’aula? 
 

Jo crec que haurem de formar-nos com a docents pel que fa a llenguatge emocional i a 

relacions emocionals perquè si nomes valoram les parts cerebrals, la part cognitiva mos 

perdem molta relació amb l’alumnat, que és jove que necessita  no només el coneixement, 

que això ho té, com he dit abans, dins del Google, sinó que necessita un referent relaxat, 

tranquil, proper en el qual poder accedir i consultar de manera tranquil·la i lliure 
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Guió entrevista Treball Fi de Grau Pedagogia: Coaching educatiu i 

gestió de les emocions 
 

La següent entrevista té una finalitat d’investigació. Està emmarcada dins d’un Treball 

de Fi de Grau de Pedagogia. En tot moment es guardarà la confidencialitat de l’entrevista, 

a més es pot negar la resposta a alguna de les preguntes que es plantegin. Els temes que 

es tractaran seran el coaching educatiu i la gestió de les emocions dins de les aules.  

 

Sexe Femení 

Anys de pràctica docent 13 

Centre educatiu actual on treballa CEIP Puig de na Fàtima 

 

 

 

 

1. Coneixes què és el coaching educatiu? 
 

No, no el conec. He sentit coses però no el conec. 

 

(Explicació del què és el coaching per part de l’entrevistadora). 

 

2. Dus a terme alguna pràctica relacionada amb el coaching educatiu?  

 

Si, jo crec que si. La meva feina és exactament això. Alomillor en lloc de dir-me mestre 

me podria dir “coacher”. 

 

3. Quines avantatges i desavantatges creus que té treballar el coaching educatiu? 

 

Bueno, clar, arriba un moment en el que és bàsic, no podríem fer feina sense considerar-

ho d’aquesta manera. Avantatges? No, necessitat.  

 

4. Creus que el coaching educatiu repercuteix d’alguna manera sobre els resultats 

acadèmics? 
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Si, clarament. 

 

 

5. Pel que fa referència a la gestió d’emocions, com valoraries la importància de 
treballar-les dins l’aula? Perquè?  

 

Perquè l’aprenentatge no esdevé fins que les persones no estan bé, per tant, s’han de 

conèixer les emocions per saber si una persona està bé. 

 

 

6. Treballes les emocions amb el teu alumnat? Com? 

 

La treballam... mos intentam conèixer fent dinàmiques de grup en arribar a la classe, mos 

contam un poc la vida, mos coneixem una miqueta, coses més tangibles diguem, però 

també emocions i sensacions. I després a partir de fets, és a dir, si hi ha un fet que mos 

demana  xerrar de sensacions emocionals... ho feim d’aquesta manera. També es treballa 

moltíssim a “alternativa” a “valors”. 

 

7. Creus que la gestió de les emocions repercuteix d’alguna manera als resultats 
acadèmics? Com? 

 

Si, bàsicament. 

 

8. Donaries alguna recomanació per treballar les emocions i el lideratge a l’aula? 
 

Si, que treballar les emocions és lo mateix que el respecte, o sigui, si un mestre vol tenir 

respecte pels seus alumnes primer haurà de treballar aquets temes, sinó, tot lo altre que 

faci no és respecte ni està basant en el respecte. Per tant no estarà fent la seva feina bé.  

 

 

	



	 56	

Guió entrevista Treball Fi de Grau Pedagogia: Coaching educatiu i 

gestió de les emocions 
 

La següent entrevista té una finalitat d’investigació. Està emmarcada dins d’un Treball 

de Fi de Grau de Pedagogia. En tot moment es guardarà la confidencialitat de l’entrevista, 

a més es pot negar la resposta a alguna de les preguntes que es plantegin. Els temes que 

es tractaran seran el coaching educatiu i la gestió de les emocions dins de les aules.  

 

Sexe Femení 

Anys de pràctica docent 34 

Centre educatiu actual on treballa CEIP Gabriel Comas i Ribas  

 

 

 

1. Coneixes què és el coaching educatiu? 

 

No. 

 

(Explicació del què és el coaching educatiu per part de l’entrevistadora) 

 

2. Dus a terme alguna pràctica relacionada amb el coaching educatiu?  
 

Si. 

 

3. Quines avantatges i desavantatges creus que té treballar el coaching educatiu? 

 

Avantatges que cada nin seguiex el seu procés d’ensenyança, desavantatges la falta de 

temps per dedicar-te a tothom... 

 

4. Creus que el coaching educatiu repercuteix d’alguna manera sobre els resultats 

acadèmics? 
 

Totalment. 
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5. Pel que fa referència a la gestió d’emocions, com valoraries la importància de 
treballar-les dins l’aula? Perquè?  

 

Super necessari, lo primer, lo primer de tot que s’ha de fer perquè sinó les tenim en conte 

no funciona tot lo altre. 

 

6. Treballes les emocions amb el teu alumnat? Com? 

 

Si, a partir de contes a l’hora d’alternativa a la religió que és valors, i qualsevol moment 

que faci falta. Bàsicament a través de contes, que deman intervencions als alumnes davant 

una situació que l’han de resoldre i fer propostes, i a mesura que seguesc el conte 

s’enadonen que les situacions que han proposat no són les millors i finalment trobam una 

solució bona. 

 

7. Creus que la gestió de les emocions repercuteix d’alguna manera als resultats 

acadèmics? Com? 

 

També, si una persona no està bé no li surten les coses bé. Si ets optimista es transmetrà 

als resultats. 

 

 

8. Donaries alguna recomanació per treballar les emocions i el lideratge a l’aula? 
 

Que dugués a la pràctica tot l’anterior. 
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Guió entrevista Treball Fi de Grau Pedagogia: Coaching educatiu i 

gestió de les emocions 
 

La següent entrevista té una finalitat d’investigació. Està emmarcada dins d’un Treball 

de Fi de Grau de Pedagogia. En tot moment es guardarà la confidencialitat de l’entrevista, 

a més es pot negar la resposta a alguna de les preguntes que es plantegin. Els temes que 

es tractaran seran el coaching educatiu i la gestió de les emocions dins de les aules.  

 

Sexe Masculí 

Anys de pràctica docent 26 

Centre educatiu actual on treballa CEIP Gabriel Comas i Ribas 

 

 

 

 

1. Coneixes què és el coaching educatiu? 
 

Sí.  

 

2. Dus a terme alguna pràctica relacionada amb el coaching educatiu?  

 

Com que faig de director no faig massa cosa relacionada, però bueno algunes vegades 

si. 

 

3. Quines avantatges i desavantatges creus que té treballar el coaching educatiu? 

 

Avantatges, Bueno que hi ha una tutorització molt més propera als infants o a les 

persones, la gent que fa feina amb tu. Com a inconvenients que a vagades pot crear una 

dependència a la persona a qui reb el coach, el que interessa es que l’infant pugui ser 

autònom i pugui ser... es pugui autoregular a ell mateix. Si tu fas aquest rol 

d’acompanyant, de coach... se pot pervertir per aquesta part. 
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4. Creus que el coaching educatiu repercuteix d’alguna manera sobre els resultats 

acadèmics? 
 

Si, jo crec que hi ha infants que necessites aquest acompanyament, ajuda per trobar el teu 

camí i un aprenentatge perquè tu mateix pugui trobar el teu. Jo ho veig com un 

acompanyament, per veure les teves fortaleses i les teves debilitats i d’aquí treure la millor 

versió possible teva. 

 

 

5. Pel que fa referència a la gestió d’emocions, com valoraries la importància de 
treballar-les dins l’aula? Perquè?  

 

Jo crec que és molt bàsic. Ara es diu que sense emocions no hi ha aprenentatge, això per 

una banda. Una persona que dóna classe i no comença es dia bé... això ja implica molt a 

l’actitud que puguis tenir cap a l’aprenentatge i cap a les relacions que puguis tenir amb 

els altres cap a la transmissió dels coneixement, per tant és molt important saber regular 

les teves emocions. El primer que has de fer és entrar amb un somriure, això ho he llegit 

a algun llibre. 

 

6. Treballes les emocions amb el teu alumnat? Com? 
 

Com te dic no faig moltes classes, intent gestionar-ho, escoltar, ser assertiu i a vegades 

així descobreixes que no ets tan assertiu com pensaves. Que també està bé fer un 

autoaprenentatge. 

 

7. Creus que la gestió de les emocions repercuteix d’alguna manera als resultats 

acadèmics? Com? 

 

Si, hi ha infants que alguna assignatura hi funciona la part emocional, un exemple clar 

són les matemàtiques: jo no servesc per les matemàtiques, a mi no m’agraden les 

matemàtiques... i que fa això? De qualque manera fa que ja estiguin autoinfluenciats 

perquè els resultats no siguin els esperats, perquè ja s’han creat una perspectives o 

expectatives que no són les que serien les millors. Tanmateix un mestre quan entra a un 



	 60	

grup i els hi diu ara me toca aquest grup que no puc amb ell, si ja entres amb aquesta 

predisposició no esperis que els alumnes et responguin. 

 

 

8. Donaries alguna recomanació per treballar les emocions i el lideratge a l’aula? 
 

Bueno, en primer lloc hi has de creure, si no hi creus després...no funciona. També hi ha 

formació, llibres, fer una bon criba de llibres per saber quins són els bons i sobretot molta 

autointrospecció perquè ens podem formar molt i ser deficients emocionalment, tots 

tenim un bagatge. Per tant, recoman escoltar conferències, llegir, formar-se... fer un tast 

i a partir d’aquí en pots aprendre. 
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Guió entrevista Treball Fi de Grau Pedagogia: Coaching educatiu i 

gestió de les emocions 
 

La següent entrevista té una finalitat d’investigació. Està emmarcada dins d’un Treball 

de Fi de Grau de Pedagogia. En tot moment es guardarà la confidencialitat de l’entrevista, 

a més es pot negar la resposta a alguna de les preguntes que es plantegin. Els temes que 

es tractaran seran el coaching educatiu i la gestió de les emocions dins de les aules.  

 

Sexe Masculí 

Anys de pràctica docent 10 

Centre educatiu actual on treballa CEIP Puig de na Fàtima 

 

 

 

 

1. Coneixes què és el coaching educatiu? 
 

Me sona per correus electrònics que he rebut de formacions que estan relacionades amb 

aquest tema. Però no he aprofundit més que això. 

 

(Explicació del què és el coaching educatiu per part de l’entrevistadora) 

 

2. Dus a terme alguna pràctica relacionada amb el coaching educatiu?  
 

Jo pens que si, ara estic pensant per exemple en un poc la part matemàtica que feim 

d’aprofundiment de matemàtiques la qual si que li donam diferents estratègies a cada nin. 

És a dir,  si que cada nin te el seu ritme, les seves estratègies però a alguns els hi costa 

més o manco i el fet d’oferir un ventall de possibilitats, perquè cada nin aprèn d’una 

manera, això si que ho tenim clar. I que cada nin pugui elegir aquella que li va millor, 

cada nin elegeix la manera que vol per arribar allà, és a dir, oferir més eines. 
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3. Quines avantatges i desavantatges creus que té treballar el coaching educatiu? 

 

A priori, crec que desavantatges no crec que hi hagi, és a dir, no en trob i pens que a favor, 

si que pens que dóna la part de confiança als alumnes, és a dir, la part de confiança mútua, 

de que saben que poden confiar  i que ells mateixos poden confiar en si mateixos perquè 

li donen aquest “plus” de suport o d’atenció.   

 

4. Creus que el coaching educatiu repercuteix d’alguna manera sobre els resultats 

acadèmics? 

 

Jo crec que sense cap dubte, segur. No conec cap estudi però si les coses es fan d’una 

manera que podem dir que afavoreix a la motivació, l’interès la confiança.. ha de ser per 

bo vull dir segur que arribarà més enfora amb l’autoestima, l’autoconcepte... tot millorarà 

i repercutirà al final. 

 

 

5. Pel que fa referència a la gestió d’emocions, com valoraries la importància de 

treballar-les dins l’aula? Perquè?  
 

És molt, molt important per jo perquè en aquesta línia de l’escola, pensem que si una 

persona tant mestre com alumne no està bé emocionalment no se pot accedir a altres 

aprenentatges, és a dir, primer s’ha de gestionar bé les emocions, saber què ens passa com 

ho podem solucionar per després ja accedir a altres tipus d’aprenentatge. 

 

6. Treballes les emocions amb el teu alumnat? Com? 
 

Si, treballem les emocions diàriament, és a dir, nosaltres comencem a les 9 amb un cercle 

restauratiu en el qual si que es veritat que no sempre treballam les emocions a nivell 

purament... és a dir, nosaltres les càrregues dels cercles poden ser més emocionals o 

menys emocionals i els nins ja t’ho van comentant, no? A un cercle normalment si que 

passen la pilota com a cercle restauratiu i se basa o per resoldre un conflicte normalment, 

que jo coma  tutor de 6è normalment tenc aquesta labor, darrerament amb canvi de 

primavera , no? I després també d’autoconeixement, d’unir més el grup. Però sempre que 

qualque nin li ha passat algo, ara per exemple, ara ha estat l’adscripció als instituts i hi ha 
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nins que no han entrat on volien i hem estat tota una setmana a les 9 del dematí parlant 

del tema: què podem fer, quins consells li podem donar, com treballam l’empatia... i això 

cada dia ho feim; ens pot durar mitja hora, tres quarts d’hora cada dia. 

 

7. Creus que la gestió de les emocions repercuteix d’alguna manera als resultats 
acadèmics? Com? 

 

Si, jo... a veure, en aquest sentit si que es veritat que et pots trobar gent més reservada 

però que si que es molt eficient a nivell acadèmic però el mètode que nosaltres utilitzem 

que han de fer exposicions, que han de fer uns treballs escrits bastant complexos i tal... al 

final si que repercuteix. Al final trobes que una persona ha de ser emocionalment rica, o 

saber gestionar les seves emocions per arribar a un producte o a un aprenentatge més 

global.  

 

 

8. Donaries alguna recomanació per treballar les emocions i el lideratge a l’aula? 

 

Jo realment el tema de les pràctiques restauratives, que jo quan vaig arribar a aquesta 

escola va ser el primer contacte que vaig tenir, poc a poc hem anat fent formació i trob 

que és super interessant el fet de no pràctiques restauratives per resoldre conflictes només, 

sinó per conèixer-nos millor, per fer uns lligams de grup molt forts, perquè els alumnes 

que jo tenc són molt amics entre ells i queden fora de l’escola l’horabaixa i moltes famílies 

ens ho han dit, així com pensen i així com fan ha de ser per alguna cosa. 
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Guió entrevista Treball Fi de Grau Pedagogia: Coaching educatiu i 

gestió de les emocions 
 

La següent entrevista té una finalitat d’investigació. Està emmarcada dins d’un Treball 

de Fi de Grau de Pedagogia. En tot moment es guardarà la confidencialitat de l’entrevista, 

a més es pot negar la resposta a alguna de les preguntes que es plantegin. Els temes que 

es tractaran seran el coaching educatiu i la gestió de les emocions dins de les aules.  

 

Sexe Femení 

Anys de pràctica docent 4 

Centre educatiu actual on treballa CEIP Puig de na Fàtima 

 

 

 

 

1. Coneixes què és el coaching educatiu? 
 

He sentit xerrar, però no entenc exactament en què consisteix. 

 

(Explicació del què és coaching per part de l’entrevistadora) 

 

2. Dus a terme alguna pràctica relacionada amb el coaching educatiu?  

 

Si, home, jo crec que si. Aquesta metodologia lo que fa un poc és amb les capacitats dels 

nins estirar cap allà... i potenciar-les. 

 

3. Quines avantatges i desavantatges creus que té treballar el coaching educatiu? 

 

Com avantatges, això, que parteixes de les capacitats i el nin està més motivat. Però com 

a inconvenient ara que ho dius, jo crec que el nin necessita aquesta recerca continua del 

mestre, aquest reforç i sembla que sense aquest reforç  el nin no surt d’ell mateix creure 

que “pot”. 
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4. Creus que el coaching educatiu repercuteix d’alguna manera sobre els resultats 

acadèmics? 
 

Si, és això que estudiàvem, que quan tu creus que els teus alumnes són capaços de... ells 

arriben; quan tu creus que no arribaran els hi estàs influint d’una manera sobre el seu 

propi autoconcepte. 

 

 

5. Pel que fa referència a la gestió d’emocions, com valoraries la importància de 

treballar-les dins l’aula? Perquè?  
 

Jo crec que són la base, perquè quan un nin està bé pot aprendre, en canvi quan té 

problemes, ja sigui a nivell familiar, nivell relacional a l’escola... i tu no estàs escoltant 

aquesta demanda, el nin mai te podrà donar tot lo que ell és capaç, és la base. I el cercle  

restauratiu parteix d’això, de que el nin es senti escoltat, es senti part del grup, que estigui 

bé amb ell mateix. 

 

6. Treballes les emocions amb el teu alumnat? Com? 
 

Feim cercles restauratius i el tema de que també quan hi ha un conflicte, el fet de demanar 

com et sents tu o que ha passat... jo això si que ho faig molt i m’he hagut d’acostumar 

perquè al principi sempre te sortia... ara ja és contem que ha passat, en comptes de què 

has fet. 

 

7. Creus que la gestió de les emocions repercuteix d’alguna manera als resultats 
acadèmics? Com? 

 

Totalment, si, totalment. L’escola tradicional, que jo crec que també té molts avantatges, 

però un dels inconvenients és aquest, que no se personalitza la feina, no s’escolta les 

demandes que el nin té a nivell emocional. En canvi aquestes metodologies més obertes 

si que sents i pots entendre que un nin un dia estigui malament, que decideixi no dir el 

què ha passat...  
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8. Donaries alguna recomanació per treballar les emocions i el lideratge a l’aula? 

 

El lideratge, que sobretot a nivell de nins s’ha d’anar molt alerta, perquè això que deim a 

vegades de lideratge positiu... si, però és que tots han de tenir un moment de lideratge, 

tots han de sentir-se líders, perquè cadascú amb les seves capacitats té un potencial que 

tota la resta ha de veure. El nin no ha de veure, en el meu punt de vista, que hi ha algú 

que sobresurt sobre l’altre. 
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Guió entrevista Treball Fi de Grau Pedagogia: Coaching educatiu i 

gestió de les emocions 
 

La següent entrevista té una finalitat d’investigació. Està emmarcada dins d’un Treball 

de Fi de Grau de Pedagogia. En tot moment es guardarà la confidencialitat de l’entrevista, 

a més es pot negar la resposta a alguna de les preguntes que es plantegin. Els temes que 

es tractaran seran el coaching educatiu i la gestió de les emocions dins de les aules.  

 

Sexe Masculí 

Anys de pràctica docent 16 

Centre educatiu actual on treballa CEIP Gabriel Comas i Ribas 

 

 

 

 

1. Coneixes què és el coaching educatiu? 
 

Si, bueno tenc idea. He llegit cosa però no he fet cap curs ni cap pràctica ni res de tot 

això... ja me va bé la informació que em puguis donar. 

 

(Explicació del què és el coaching educatiu per part de l’entrevistadora) 

 

2. Dus a terme alguna pràctica relacionada amb el coaching educatiu?  
 

Si, vull dir lo que parlam moltes vegades... crec que hi ha certes pràctiques que s’han 

pogut fer però que ningú li havia donat un nom concret i llavors te n’adones que quan 

veus que... per exemple, el flipped classroom, el fet d’invertir la classe, dius... ostres això 

ja fa molta estona que ho estic treballant. Bàsicament arrel de la nostra metodologia, les 

noves tecnologies... que a mi m’agraden bastant.. que dius ostres si jo ja fa anys que ho 

faig però que no sabia que es digués així. Per tant si que treballes més profundament, 

intentant tractar la part més emocional i intentes guiar-lo un poc perquè pugui assolir els 

objectius. 
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3. Quines avantatges i desavantatges creus que té treballar el coaching educatiu? 

 

Jo pens que tot són avantatges, vull dir, en cap cas veig que pugui ser una desavantatge. 

Al revés, si coneixes o te pots formar més sobre aquest camp jo crec que tot serà 

benvingut. 

 

4. Creus que el coaching educatiu repercuteix d’alguna manera sobre els resultats 
acadèmics? 

 

Si, fora cap dubte. Els resultats acadèmics moltíssimes vegades va lligat a la part 

emocional de l’infant. Si aquest està bé podrà rendir. 

 

 

5. Pel que fa referència a la gestió d’emocions, com valoraries la importància de 

treballar-les dins l’aula? Perquè?  
 

Són fonamentals, cada vegada més. En som més conscients tots crec. Aquesta part s’ha 

de treballar i molt. 

 

6. Treballes les emocions amb el teu alumnat? Com? 
 

A mem si, si. No ho tenc plasmat damunt paper però és una cosa que és el dia a dia és 

intentar que l’infant vengui lo més predisposat possible amb més bona voluntat, més 

ganes, content, content amb si mateix i amb la resta de grup i per tant fas una feina tant a 

nivell individual com a nivell de grup. Quan tu veus que... clar has d’anar jugant molt 

perquè també exposar segons quins casos, l’infant es pot sentir... pot ser contraproduent. 

L’efecte que tu li vols donar és tot lo contrari posar en boca de tots ... per això és bàsic 

conèixer i quan abans fer-te teu el grup amb el sentit de conèixer individualment a cada 

alumne i de quina manera després respon dins del grup.  

 

7. Creus que la gestió de les emocions repercuteix d’alguna manera als resultats 

acadèmics? Com? 

 
Si, sense cap dubte. 
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8. Donaries alguna recomanació per treballar les emocions i el lideratge a l’aula? 

 
Recomanaria que la gent es formés en aquest àmbit i tal...i algo en concret... respectar per 

damunt de tot les individualitats, entendre que no tothom és igual i que no a tothom el 

pots avaluar amb la mateixa “tabula rasa”, sinó que hem d’individualitzar al màxim. 

 

 

 

	

 
 

 
 

 


