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RESUM  

El tema central d’aquest Treball de Fi de Grau (TFG) és la Intel·ligència Emocional. Aquesta 

és la capacitat per identificar, controlar i gestionar  les nostres emocions i les emocions dels 

altres i, també, de guiar el nostre propi  comportament (Peter Salovey i John Mayer, 1990). 

Alguns beneficis  de la Intel-ligència Emocional és que ajuda a desenvolupar la capacitat de 

percebre el que un altre persona pot sentir  (l’empatia), afavoreix l’expressió de 

sentiments,etc. Tots aquests aspectes positius de la Intel-ligència Emocional fa que sigui 

important treballar-la dins les aules.  

Primer es defineix el concepte d’emoció i sentiment i, després, es parla de la intel·ligència 

emocional i els seus components. Seguidament  es presenta una part més didàctica del 

projecte on es mostren diferents maneres d’intervenir educativament, és a dir, es presenten 

una sèrie d’estratègies per educar en intel·ligència emocional als infants, així com també un 

proposta d’intervenció amb algunes activitats o consells per a treballar amb els docents i amb 

els alumnes. 

Paraules clau: Desenvolupament, emocions, intel·ligència emocional, aprenentatge, 

afectivitat. 

ABSTRACT 

The central theme of this Final Project (TFG) is Emotional Intelligence. This is the ability to 

monitor and evaluate our emotions and the emotions of others and also to guide our own 

behavior (Peter Salovey & John Mayer, 1990). Some positive aspects of emotional 

intelligence is that it helps develop cognitive ability to perceive what another person might 

feel favors the expression of feelings, etc. All these positive aspects of emotional intelligence 

make it important to work it into the classroom. 

First, a short introduction to the concept of emotion and feeling, and then talking about the 

concept of emotional intelligence and its components. Secondly, it presents a more didactic 

project showing different ways to intervene educationally, ie, is a series of strategies to 

educate children on emotional intelligence, as well as a proposal for some intervention 

activities and tips for working with teachers and students. 

Keywords: Development, emotions, emotional intelligence, learning, emotional. 
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INTRODUCCIÓ 

Aquest treball és una investigació de tipus documental sobre la Intel-ligència Emocional. 

Conté algunes activitats generals i una metodologia dirigida a l'anàlisi i intervenció de 

la  intel·ligència  emocional dels infants de tres fins als sis anys. En el treball s’intenta 

explicar la importància de treballar les emocions en l'educació, en aquest cas, en l'etapa de 

l'educació infantil. 

 

L'elecció d'aquest tema es deu sobretot a l'escassa atenció que fins ara se li ha prestat els 

aspectes emocionals en l’educació i en per tant, a la necessitat de treballar les emocions.Tant 

com a estudiant, com a educadora en una escoleta infantil o com a mestra en pràctiques en 

una escola de Palma, he percebut aquesta mancança, tant de formació com de professionalitat. 

 

No es pot afirmar al cent per cent el motiu del perquè no es tracten les emocions a l’escola, 

però la Intel·ligència Emocional hauria de ser una part més de l’educació. És necessari 

començar a canviar el concepte tradicional d’educació i la seva metodologia i adonarse´n  de 

la importància que tenen les emocions en ella, sobretot en l’educació infantil, ja que les 

emocions formen part del desenvolupament integral i global dels infants. Malgrat la seva 

importància per al desenvolupament dels infants i la infinita informació que podem extreure 

sobre la Intel·ligència Emocional, aquesta no està inclosa al currículum i no es treballa a les 

aules.  

 

La intel·ligència emocional comprèn capacitats bàsiques com les dites anteriorment, la 

capacitat de percebre i controlar les pròpies emocions i les alienes o la comprensió dels 

sentiments dels altres, actuant sobre el nostre comportament i personalitat. Són capacitats o 

habilitats bàsiques i primordials que ens ajuden a què confiem en nosaltres mateixos i també 

ens ajuden a gaudir de relacions positives amb les altres persones. Aquestes capacitats o 

habilitats es formen progressivament en els primers anys de vida. Per això, tenir en compte el 

desenvolupament emocional dels infants és fonamental per a tots els que s'ocupen de 

l'educació infantil, és a dir, per a tota la comunitat educativa i essencialment pels mestres i 

educadors.  

 

L'aprenentatge global no només comprèn els estils cognitius, sinó que fa referència també a 

l'emoció, els sentiments i també l'acció, ja que s’aprèn moltíssim sentint i fent. L’educació 
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actual té com a objectiu, el desenvolupament integral dels infants, i s’han d’incloure també les 

competències emocionals i socials, a i no únicament la transmissió de coneixements. 

 

Amb aquest treball es pretén apropar més a fons al coneixement del concepte de la 

intel·ligència emocional i les pautes d'educació emocional que permetin establir les bases per 

a un bon desenvolupament emocional. El treball s'estructura en dos grans blocs, dividits en 

diversos apartats. El primer bloc, per començar, es dedica a una aproximació al significat de 

sentiment i emoció, i després al concepte d’intel·ligència emocional, incloent la història de la 

intel-ligència i els seus components, etc. En el segon apartat es presenten diverses 

estratègies  d’intel·ligència emocional per a infants de 3 a 6 anys, així com també una sèrie de 

propostes d’intervenció,  el paper del docent per a treballar en les capacitats que formen la 

intel·ligència emocional, algunes activitats per a desenvolupar a l’aula i una possible proposta 

metodològica duta a la pràctica en una escoleta de Montuiri. Aquest apartat és una petita 

introducció a com podem treballar la intel·ligència emocional a l’aula. 

 

Per tancar aquest Treball Fi de Grau, es presenten unes conclusions globals i finals, extretes a 

partir de tot treball realitzat.  
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OBJECTIUS 

L'objectiu general que es persegueix amb aquest treball és la recerca, revisió i  investigació 

bibliogràfica del conccepte d’intel-ligència emocional, per a conèixer més a fons la seva 

importància en els infants. Un altre objectiu general del treball també és l’elaboració d’un pla 

general d’intervenció educativa per a treballar la intel·ligència emocional a l’aula. 

 

Els objectius específics són els següents: 

 

• Conèixer el concepte d’emoció i sentiment. 

• Conèixer el concepte i estratègies d'intel·ligència emocional. 

• Desenvolupar una actitud positiva cap a la importància de l'educació emocional a les aules. 

• Desenvolupar una actitud crítica amb les accions educatives i professionals en l'educació 

emocional. 

• Conèixer algunes activitats generals d’intel·ligència emocional i maneres d’intervenir 

educativament per a treballar a l’aula d’infantil.   
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METODOLOGIA UTILITZADA PER DESENVOLUPAR EL 

TREBALL 

Aquest projecte de recerca de bibliografia específica té dues finalitats, pretén, en primer lloc, 

fer una revisió de la bibliografia que actualment hi ha sobre la intel·ligència emocional, fent 

primer un recorregut sobre el concepte d'Intel·ligència Emocional: la històra de la mesura de 

la Intel·ligència, les habilitats de la intel·ligència emocional, els models que existeixen de la 

mateixa, les mesures d'avaluació que utilitza aquesta Intel·ligència o com aquesta es dóna a 

l'escola. I en segon lloc, s’elabora una petita introducció didàctica, presentant una sèrie 

d’estratègies d’intel·ligència emocional per desenvolupar en una aula d'Educació Infantil. 

Aquestes aniran enfocades directament a desenvolupar o fomentar la Intel·ligència emocional 

en infants de 3 a 6 anys. Per tant, la metodologia utilitzada per al desenvolupament d'aquest 

treball ha estat la recerca sistemàtica de bibliografia, més concretament de la intel·ligència 

emocional, que s'ha desenvolupat a través de recerques sistemàtiques de bibliografia. 

 

Per al desenvolupament del treball, primer s’ha analitzat la identificació del camp d’estudi. 

Així s’ha delimitat correctament la revisió de la bibliografia a desenvolupar i s’ha cocretat i 

delimitat el marc teòric del treball: la intel·ligència emocional a l’aula d’infantil.  

 

El següent pas ha estat considerar les diferents fonts de les que prendre la informació, entre 

elles revistes, articles, llibres i la xarxa. La informació que obtinguda a través de la xarxa ha 

estat enorme i molt útil, però de vegades ha pogut no ser vàlida i contrastada i s’ha hagut 

d’assegurar que provenia d'una font segura. Altres fonts utilitzades i que han servit 

d’assessorament han estat informes, reportatges, estudis, diaris, vídeos i alguns apunts 

relacionats amb l'assignatura, que han servit per a elaborar el marc teòric del treball. 
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ESTRUCTURA I DESENVOLUPAMENT DE CONTINGUTS 

BLOC I. FONAMENTACIÓ TEÒRICA 

1. QUÈ SÓN LES EMOCIONS? I ELS SENTIMENTS?  

Abans de treballar més a fons el concepte d’Intel-ligència Emocional és necessari definir què 

són les emocions i la seva diferència amb els sentiments, ja que seran els conceptes claus amb 

els que treballarem durat tot aquest treball.  

 

Levenson (1994) sosté que les emocions són “reaccions psicofisiològiques que representen 

maneres d'adaptació a certs estímuls de l'individu quan percep un objecte, persona, lloc, 

succés, o record important. Psicològicament, les emocions alteren l'atenció, fan pujar de rang 

certes conductes guia de respostes de l'individu i activen xarxes associatives rellevants en la 

memòria. Fisiològicament, les emocions organitzen ràpidament les respostes de diferents 

sistemes biològics, incloses les expressions facials, els músculs, la veu, l'activitat del SNA i la 

del sistema endocrí, a fi d'establir un mitjà intern òptim per al comportament més efectiu. 

Conductualment, les emocions serveixen per establir la nostra posició pel que fa al nostre 

entorn, i ens impulsen cap a certes persones, objectes, accions, idees i ens allunyen d'altres. 

Les emocions actuen també com a dipòsit d'influències innates i apreses, i posseeixen certes 

característiques invariables i altres que mostren certa variació entre individus, grups i cultures 

(p.123). 

 

Segons Del Rio, M. i Prat, N., (2010) la paraula emoció prové del llatí i significa agitació. 

D’això es desprèn que l’emoció és un estat d’agitació o excitació fisiològica que apareix en 

cada persona com a resposta a un estímul, que pot ser intern o extern (pàg.8). 

 

Si analitzem detingudament la definició aportada per aquestes dues autores podrem 

diferenciar els diversos components que hi apareixen: 

 L’emoció la causa un estímul, per exemple una escena de violència, un esdeveniment 

divertit, l’audició d’una cançó o simplement un pensament. També cal tenir en compte 

que un mateix estímul pot produir emocions diferents en la mateixa persona. Per 

exemple, la visió d’un nadó plorant, al principi, produeix en les persones adultes una 

reacció d’agitació i alerta que pot derivar en una emoció de tristesa, mentre que al cap 
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de diverses hores d’atencions i consol, el plor del mateix nadó pot produir, en la 

mateixa persona,enuig (“ a veure si calla d’una vegada”) o por (“ a aquesta criatura li 

deu fer mal alguna cosa i ha de ser greu perquè plori d’aquesta manera”). Citat a Del 

Rio, M. i Prat, N. (2010, pàg. 8). 

 Com a resultat, l’emoció produeix una resposta fisiològica o estat d’agitació, que pot 

consistir en l’augment del ritme cardíac o de la tensió muscular, la respiració 

accelerada, la pujada de la temperatura a la cara i a les mans… Citat a Del Rio, M. i 

Prat, N. (2010, pàg. 8). 

 Generalment, aquestes respostes són molt semblants, és a dir, varien poc encara que 

s’experimentin emocions diferents. Per exemple, l’augment del ritme cardíac es pot 

produir per una emoció tant de por com de vergonya. De la mateixa manera, ens 

posem vermells quant tenim vergonya, però també si sentim ràbia. Citat a Del Rio, M. 

i Prat, N. (2010, pàg. 9). 

 La resposta i la intensitat que produeix l’estímul és subjectiva i depèn tant d’aspectes 

innats com influïts per l’experiència i l’aprenentatge. Per exemple, trobar una serp a la 

muntanya pot resultar excitant per a unes persones, divertit per a unes altres i 

insuportable per a unes terceres. Citat a Del Rio, M. i Prat, N. (2010, pàg. 9). 

 La reacció es dóna en un procés temporal momentani, un cop iniciada l’estimulació 

s’assoleix un màxim i després disminueix fins a extingir-se. En alguns casos, després 

d’una emoció intensa que produeix una activació fisiològica important, quan 

desapareix l’estímul que la produïa, apareix l’emoció “contradictòria”, tal com 

il·lustra l’exemple següent: “ Prepares amb molta il-lusió i alegria una festa 

d’aniversari sorpresa al teu germà petit, però una vegada celebrada, te sents una mica 

trista perquè ja ha finalitzat. És com si te faltàs el temps que dedicares de preparar-la, 

l’estímul (festa), que feia que estiguéssin contenta. Citat a Del Rio, M. i Prat, N. 

(2010, pàg. 9). 

 

En canvi, l’autor Joseph Ledoux  (2000), a l’article “La emoción es más potente que la razón” 

ens diu que l’emoció és la seqüència estímul-amígdala-resposta. Explica que l'estímul de por 

activa l'amígdala que és la que produeix la resposta de por. Llavors, en el passat es pensava 

que l'estímul produïa el sentiment, en aquesta cas de por, i això és el que causava la resposta. 

Però ara es pensa que no és així, i que el que passa és que l'estímul arriba a l'amígdala i a 

partir d'aquí es produeix d'una banda la resposta i per un altre el sentiment de por.  
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Hi ha una gran varietat i diversitat d’emocions i es poden classificar de moltes maneres, 

encara que la majoria d’autors consideren que existeixen sis emocions bàsiques; l’alegria, la 

ira, la tristesa, la por, l’aversió i la sorpresa. Aquestes emocions són considerades com a 

emocions principals. Totes formaran part del repertori emocional dels infants des dels primers 

mesos de la seva vida. A mesura que vagin creixent els infants, augmentarà la diversitat 

d’emocions i en sorgiran de més complexes, com la vergonya, l’orgull, la culpabilitat o 

l’enveja. Aquestes es defineixen com a emocions secundàries o “autoconscients”. 

 

L’autor Joseph Ledoux (2000) diu que existeixen emocions primàries i secundàries també en 

relació a la por: “per una part està la por a les serps, a les aranyes o objectes, com els 

ascensors. Són pors primaris que poden causar fòbies. També hi ha factors que no tenen un 

valor intrínsec amenaçant, com per exemple la cantonada d'un carrer de Barcelona, però en 

la que t'han assaltat, els nous estímuls creen noves pors. Aquestes són respostes bàsiques. 

Però després hi ha altres pors secundaris, com la por a tenir por, que són tipus d'emocions 

completament diferents”.  

 

En el llenguatge quotidià, sovint utilitzem indistintament els termes emoció i sentiment, però 

en realitat no es tracta del mateix, encara que els dos conceptes estiguin íntimament 

relacionats.  Podem dir que el sentiment és l’emoció roman fins i tot en absència de l’estímul 

que l’ha generat. D’aquesta definició es desprèn que sentiment i emoció es diferencien per 

que fa a la durada en el temps i a la intensitat amb què es viuen. L’emoció és breu i més 

intensa, i en canvi el sentiment és més durador i menys intens. Quan l’emoció es passa pel 

filtre de la raó es converteix en sentiment.  

 

No és possible controlar la reacció fisiològica emocional que produeix un estímul determinat, 

però sí que es pot modificar el sentiment que ens envaeix, segons el pensament que s’associï a 

l’emoció viscuda. El sentiment i l’emoció, tot i que són diferents, formen part del mateix 

món: els dels afectes. La manera que cada persona els senti els expressa depèn de molts 

aspectes, però sembla clar que una gran part d’això es forja durant la infància. 
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2.   LA INTEL-LIGÈNCIA EMOCIONAL 

2.1 Història de la intel·ligència 

Fins fa molt poc temps el quocient d’intel-ligència  era el que determinava la intel-ligència de 

les persones.William Stern (1912), autor del concepte de l’índex o quocient  d’ intel·ligència 

(CI), diu que la intel-ligència es qualifica com a : “aptitud de les persones per desenvolupar 

pensament abstractes i raonar, comprendre idees complexes, resoldre problemes i superar 

obstacles, aprendre de l’experiència i adaptar-se a l’ambient. Es tracta, d’una concepció 

basada en la competència humana per a desenvolupar pensaments analítics- racionals”. 

 

Antigament per a establir el CI de les persones es realitzaven diversos tests amb distints ítems 

preestablerts de tipus racional, per després analitzar les dades o puntuació que donava lloc a 

cada apartat i s’obtenia un número que determinava si un alumne era més o menys intel·ligent 

segons un barem preestablert. La puntuació d’aquests tests feien etiquetar els alumnes en 

funció d’un barem prestablert en relació del quocient intel-lectual. Aquesta manera de 

mesurar la intel-ligència va durar uns anys, fins que a alguns autors, com en Gardner (1993), 

començaren a interesar-se per persones que malgrat tenien un coeficient intel-lectual baix, 

tenien un alt nivell en un altre àmbit, com per exemple el personal.  

 

En Gardner (1993) és, per tant, el primer autor interessat amb altres intel-ligències. Va 

escriure el llibre “Inteligencias Múltiples” on va tractar per primera vegada el tema d’intel-

ligència personal. En aquest llibre en Gardner parla de les emocions, tant les pròpies com les 

dels altres.Seguidament va exposar  la teoria d’intel·ligències múltiples. En ella afirmava que 

hi ha unes set clases diferents d’intel-ligència: musical, corporal-cinestèsica, lingüística, 

espacial, lógico-matemàtica i la inter i intrapersonal.  

Malgrat l’interès i el treball realitzar d’aquest autor sobre la intel-ligència, no va ser fins l’any 

1997 que va aparèixer el concepte d’Intel-ligència Emocional amb D.Goleman. La publicació 

del seu llibre, “Inteligencia Emocional” va ajudar a modificar la visió que tenien els mestres 

en relació als seus alumnes. Per a ell el CI no és el que indica si un infant és o no intel-ligent:  

 

“La intel·ligència acadèmica té poc a veure amb la vida emocional. Fins a les persones més 

excepcionals i amb un CI més elevat poden no controlar la seva vida i actuar per impulsos 
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[...] La intel·ligència acadèmica no ajuda a prepar-nos per a les grans dificultats o 

oportunitats a les que haurem d'enfrontar a la nostra vida” Citat a Goleman (1996, pàg. 6).  

 

Com el concepte d’Intel-ligència Emocional (IE) ha tingut un llarg recorregut, és necessari 

parlar abans de tot de la seva evolució per després concretar més el què és i com es defineix.  

 

Cal destacar que el primer test per mesurar la intel·ligència és l’Escala Binet-Simon, va 

aparèixer als països francesos aproximadament l’any 1905. Aquesta escala, segons aporta 

l’informació, va tenir molt d’èxit perquè era la primera escala que ajudava a mesurar la 

capacitat mental de manera pràctica. Sis anys més tard, l’autor Lewis M. Terman  va suggerir 

algunes altres proves addicionals per completar un poc més aquesta escala. Una vegada va 

introduir aquestes proves, en 1916 aproximadament, l’autor va publicar una nova escala, que 

es coneix com a Escala Stanford-Binet (Manzaneque, L. 2013). 

 

Anys després va aparèixer un autor anomenat Spearman i va proposar una teoria de doble 

factors. Es tracta d’una teoría de dos factors en relació la intel·ligència.Un factor és  general 

(anomenat Factor-G), és aquell que influeix en el desenvolupament de les accions, i un factor 

o més considerats específics (anomenat factor o factors S), que fan referencia al 

desenvolupament mental de l’acció. Citat a Manzaneque, L. (2013, pàg.7).  

 

Un altre autor que cal mencionar és Thurstone (1938). Aquest autor va sostenir que la 

intel·ligència està composta per moltes capacitats mentals, entre elles la comprensió verbal i 

la fluïdesa per parlar, el raonament, l’habilitat numèrica, la rapidesa de percepció, etc.  

 

La "Teoria triàrquica", sorgeix de l’autor Robert J. Sternberg l’any 1985. Aquesta teoría és 

una crítica sobre els tests d'intel·ligència comentats anteriorment. En aquesta teoría no només 

s’inclou la part cognitiva, sinó també el contexte per entendre la intel-ligència de les persones 

i el se desenvolupament natural. Està composta per la dimensió componencial (eines 

cognitives que permeten que aprenguem i desenvolupem tasques més intel-ligents), 

experiencial (dimensió que permet que facem front a noves situacions o tasques i així 

respondre adequadament) i contextual (aquesta dimensió ajuda a adaptar-nos al ambient i a 

resoldre problemas del dia a dia).  
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Com s’ha mencionat anteriorment, la teoria de les intel·ligències múltiples la treballa Gardner 

(1983). Les intel-ligències, per a Dueñas Bou (2002), són la base de construcció del 

pensament i l'acció. Les diferents intel-ligències són: 

 

1. Intel·ligència Lingüística: fa relació a les capacitats del llenguatge, com la  sintàctica i la 

pragmática.  

2. Intel·ligència Musical: es refereix a habilitats relacionades amb la música, com les 

rítmiques, el cant, la interpretació musical, etc.  

3. Intel·ligència Lògic- Matemàtica: intel-ligència que es refereix a les habilitats i capacitats 

númeriques, etc.  

4. Intel·ligència Espacial: intel-ligència que té a veure en la manera de percebre el món 

visual. 

5. Intel·ligència corporal- cinestèsica: inclou el ball, els esports en genera i tot el que té 

relació. 

6. Intel·ligència personal: es tracta d’aquella intel-ligència que engloba el coneixement d'un 

mateix com el dels altres (intra i interpersonal).  

 

Els primers autors que utilizaren el terme d’IE van ser Peter Salovey i John Mayer l’any 1990. 

Aquests psicòlegs sostenien que la intel-ligència emocional estava formada per diferents 

qualitats i habilitats, com el control de les emocions, l’empatia, etc. Segons aquets autors, 

Peter Salovey i John Mayer (1990) la IE es defineix com: “la intel·ligència social que inclou 

l’habilitat de controlar i gestionar les emocions d’un mateix i les dels altres, diferenciar-les i 

així poder guiar el nostre pensament i comportament, poder guiar les nostres accions”. Citat 

a Fernández-Berrocal i Extremera (2002, pàg. 99). 

 

Finalment, Goleman (1995) defineix la IE com “una forma d’interactuar amb el món tenint 

en compte cinc elements necessaris per al desenvolupament de la IE: la consciència 

emocional, l'autocontrol, la motivació, la empatia i l'habilitat social. Els tres primers 

elements depenen de la persona com tal; autoconsciència, control dels diferents estats d'ànim 

i l'automotivació. D'altra costat els dos últims elements tenen a veure amb la relació que 

l'ésser humà té amb altres persones; altruisme o compassió, donant lloc a l'adaptació 

social”. Citat a Goleman (1995, pàg. 25) 
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Hem de ser conscients de la importància que és educar les emocions, perquè així els nostres 

futurs alumnes puguin aprendre a desenvolupar habilitats emocionals bàsiques.  

Les escoles actualment estan en un constant canvi, ja que cada vegada més centres escolars 

coneixen els beneficis positius de la Intel·ligència Emocional (d'ara endavant IE), i per això 

moltes d’elles fomenten l’inclusió de l’educació emocional, per a traballar no tan sols la intel-

ligència acadèmica, sinó també la IE. 

 

“No només un dels reptes imprescindibles és el de saber educar més enllà dels continguts 

conceptuals, sinó també el de saber educar en estratègies afectives que millorin la dimensió 

socio afectiva de l’aprenentatge”. Citat a Beltran (1996, pàg. 401). 

2.2 Definició d’Intel·ligència Emocional 

Com ja s’ha comentat anteriorment, P. Salovey i J. Mayer (1990) varen ser els primers que 

van utilizar el concepte de IE per descriure les qualitats emocionals que afavoreixen  l’èxit de 

la persona.  

 

En el llibre “Inteligencias Múltiples: la teoría en la práctica”, Gardner (1993) defineix la IE 

com: “l’ús intel·ligent de les emocions, és a dir, de forma intencional fem que les nostres 

emocions treballin per a nosaltres, utilitzant-les per tal que ens ajudin a guiar el nostre 

comportament i a pensar de manera que puguin influir millorant els nostres resultats”. En 

canvi, Goleman (1997) profunditza aquesta definició d’IE i la defineix com: “La capacitat 

d’dentificar els nostres sentiments i els dels altres, motivar-nos i conduir adequadament les 

relacions que sostenim amb els altres i amb nosaltres mateixos”. Citat a Goleman  (1997, 

pàg. 1) 

 

En conclusió i tenint en compte totes les definicions que ens proporcionen els diferents autors 

sobre la IE, que són infinites, podem intentar definir-la de manera sintetitzada i breu com un 

conjunt d’habilitats que condicionen el comportament de la persona i les seves posibles 

reaccions, incloent el seu estats mentals (estats d’ànims). Les persones que tenen habilitats 

emocionals ben desenvolupades solen sentir més satisfacció amb elles mateixes i són més 

eficaços en el seu dia a dia (Frutos, C. 2013). 
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2.3 Les habilitats de la Intel·ligència Emocional 

a) Consciència emocional: habilitat que ens fa ser conscients de les pròpies emocions i les 

dels altres. També ens ajuda a percebre el clima emocional d'un context determinat.  

b) Autocontrol: capacitat de mantenir sota control les emocions negatives. 

c) Motivació: conjunt d'habilitats que ajuden a trobar motius suficients per dissenyar, iniciar 

o mantenir un esforç que un treball necessités per assolir uns objectius proposats. La 

motivació activa, dirigeix i manté la conducta. 

d) Empatia: capacitat que permet a una persona posar-se al lloc d'un altre, de percebre, en un 

context comú, el que un altre individu pot sentir. També és descrita com un sentiment de 

participació afectiva d'una persona en la realitat que afecta a una altra. 

e) Habilitat Social: conjunt de conductes apreses de forma natural (i que per tant poden ser 

ensenyades), que es manifesten en situacions interpersonals, socialment acceptades (això 

implica tenir en compte normes socials i normes legals del context sociocultural en què 

s'actua, així com criteris morals), i orientades a l'obtenció de reforçaments ambientals 

(reforços socials) o auto-reforços. Segons Adam, E. (2002) "consisteix en una sèrie de 

habilitats emprades en la interacció social. Poden agrupar-se en: habilitats conversacionals 

[...], habilitats per expressar emocions [...] i habilitats per comportar-se d'una forma 

assertiva." Citat a Adam, E. (2002, pàg.4)   

2.4 Models d’Intel·ligència Emocional 

La classificació dels models d’IE  més coneguda fins ara són les relacionades amb els models 

de processament d’informació i els mixtes. 

Alguns autors com Salovey i Mayer (1997) conceben la IE com una intel·ligència que 

s'adapta de forma natural i espontània a la persona, i que facilita la seva adaptació al medi. 

També,  l’ajuda en la resolució de problemes (Fernández-Berrocal i Extremera, 2005). Altres 

autors, com Mayer, Caruso i Salovey (1999)  defineixen la IE com un sistema format per 

diverses habilitats, que ha de formar part d'altres intel·ligències  considerades tradicionals, la 

verbal, per afavorir així la compressió i expressió dels sentiments. D’aquesta manera es 

considera la IE com una habilitat que uneix emoció i raó en un procés d’informació, en aquest 

cas, emocional, per facilitar una resposta intel·ligentment adequada sobre les nostre emocions.  

 



17 

 

L’autor Fernández-Berrocal i Extremera (2005) destaca que en un context escolar els infants 

s'enfronten contínuament a situacions, incloent problemas i conflictes,  en les que han de fer 

ús d’habilitats emocionals per poder fer front a dites situacions i integrar-se de forma 

adequada a la comunitat educativa, tenint en compte que són els mestres els primers que han 

d'utilitzar la seva IE a llarg de la seva pràctica docent per poder guiar amb èxit les seves 

emocions i les dels seus alumnes durant el procés d’E-A. 

 

Es presenten quatre habilitats emocionals i situacions en les que aquestes es posen en pràctica, 

tot això durant el procés d'E-A (Fernández-Berrocal i Extremera, 2005).  

 

1. La percepció emocional: la percepció emocional té a veure amb els sentiments i amb com 

vivim le experiències, de manera que cada una d’aquestes experiències adquireixen un 

significat o un altre per a nosaltres.  Per tant, la percepció emocioanl és una habilitat que 

serveix perquè poguem identificar els nostres sentiments i els sentiments dels altres. Per 

desenvolupar correctament aquesta habilitat és necessari que prestem una adequada atenció a 

les expressions corporals i facials, així com el to de veu que s'està utilitzant. S’ha de prestar 

atenció a totes les formes de comunicació no verbal.  

 

Podem traslladar aquesta habilitat a l’aula quan, per exemple, el mestre percep que els seus 

alumnes s’estan avorrint i no atenen a l’explicació de les activitats o no l’entenen,  o si pel 

contrari percep que estan molt interessats, en funció de l’expressió de les seves cares. Amb 

aquesta informació, el mestre pot modificar la seva metodologia docent, la seva forma de 

donar la classe, el seu ritme o pot  incloure algun altre recurs que desperti l'interès dels seus 

alumnes (Fernández-Berrocal i Extremera, 2005)  

 

2. L’assimilació emocional; és l’habilitat que ajuda a valorar els sentiments quan raonem o 

solucionem algún problema. Les emocions influexen en la nostra ment i els estats d’ànim i 

ajuden en la presa de decisions.  

 

Un exemple d’això comentat anteriorment, en relació a l’escola, és quan per exemple, un 

alumne  tan sol spot estudiar sota un estat d’ànim positiu i altres necessitin la pressió o tensió, 

que els permet raonar i memoritzar millor (Fernández-Berrocal i Extremera, 2005).  
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3. La comprensió emocional: és una habilitat que ens ajuda a saber què necessitam en cada 

moment, a més d’identificar les expressions emocionals, reconèixer i classificar els 

sentiments.També inclou identificar les causes que generen l’estat emocional. 

 

Això ho  podem veure a l’aula quan un company ho està passant malament per un mal 

problema familiar i rep el suport emocional dels seus companys (Fernández-Berrocal i 

Extremera, 2005).  

 

4. La regulació emocional: segons Bisquerra, R. (2013) és la “capacitat per gestionar les 

emocions de forma apropiada. Implia prendre consciència de la relació entre emoció, cognició 

i comportament; capacitat per autogenerar emocions positives, etc.”  

 

Un clar exemple és quan al pati un infant veu que un altre li ha llevat la seva joguina o 

motxilla, i malgrat això, l’infant que l'ha vist no actua de forma agressiva, sinó que intervé no 

agressivament per a resoldre el conflicto amb l’altre infant. D’aquesta manera l’infant utilitza 

estratègies de regulació de emocional (Fernández-Berrocal i Extremera, 2005). 

3. ELS COMPONENTS DE LA INTEL-LIGÈNCIA EMOCIONAL  

Per poder gestionar les emocions és necessari conèixer els components que formen la IE.  A 

continuación es presenten els cinc components de la IE descrits per D. Goleman (1997) en el 

seu llibre “Intel-ligència Emocional”. Aquests es classifiquen en dos grans blocs:  

 La intel-ligència personal:  fa referencia a aquelles habilitats que estableixen la 

manera com ens relacionem amb nosaltres mateixos. Inclou:  

a.    La consciència d’un mateix:  és l’habilitat de reconèixer i entendre les 

nostres pròpies emocions, el nostre estat d’ànim i impulsos, i els seus 

efectes amb els altres.  

b.   La autoregulació o control de si mateix: habilitat per a controlar o 

redirigir els nostres impulsos i estats d’ànims.  

c.    L’automotivació: es pot definir com la passió de treballar sense cap 

tipus d’interès econòmic. És l’habilitat d’estar sempre actiu i persistent 

per aconseguir els objectius previstos. 
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 La intel·ligència interpersonal: fa referència a aquelles habilitats que estableixen la 

manera de com ens relacionem amb els altres. Són: 

a.    L’empatia: habilitat per entendre les necessitats emocionals i els 

sentiments dels altres, posant-se en el seu lloc, però sense confondre’s 

emocionalment amb l’altre persona.  

b.   Habilitats socials: habilitat de crear un espai comú amb els altres. És el 

talent en el maneig de les relacions amb els altres, en saber persuadir i 

influenciar als altres. Les persones amb habilitats socials tendeixen a 

tenir un ampli cercle de coneguts i tenen un do per trobar coses en 

comú amb persones de tota mena. També tenen una gran capacitat de 

lideratge.  

4.   MESURES D’AVALUACIÓ DE LA INTEL-LIGÈNCIA EMOCIONAL 

Actualmen trobem dues maneres d’avaluar la IE. La primera es tracta de mesures 

d’autoinformes i la segona de mesures d’habilitats o d’execució.  

Mesures d’autoinformes: es refereix a aquelles mesures compostes per enunciats verbals que 

fan que la mateixa persona s’avalui la seva IE, és a dir, ajuda a avaluar el nivell de les pròpies 

habilitats emocionals.  

Les mesures  d’habilitat o d’execució: és aquella que implica que la persona pugui resoldre 

un problema o situación emocional concreta per després comparar la seva resposta davant uns 

barems ja establerts. 

A l’actualitat estan incloent una nova manera de mesurar la IE, que ajuda a completar les 

altres dues formes de mesurament. Aquesta nova mesura és l’observació externa. Es tracta 

d’una mesura que necessita la colaboració del mestre i/o companys, ja que consisteix en 

demanar- los que aportin la seva opinió de com la persona es percebuda per ells (què perceben 

de mi els altres). D’aquesta manera sabrem com interacciona aquesta persona amb els altres. 

(Extremera, B i  Mestre i Guil  2004). 
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5. EDUCACIÓ EMOCIONAL  

Hi ha numeroses investigacions que avalen la importància de crear un vincle afectiu, ja que 

aquest afavoreix el desenvolupament integral de l’infant, tant l’emocional, com el físic i 

psíquic. L’afecte entre l’infant i les persones adultes que l’envolten influeixen bastant sobre el 

seu desenvolupament.  

 

 “Les vivències emocionals són el motor de la nostra vida i de les nostres relacions i, en 

conseqüència, també ho haurien de ser de l’educació. En aquest sentit, educar 

emocionalment significa impulsar el creixement emocional dels infants, afavorir el seu 

desenvolupament integral com a persones.”  Citat a Sílvia Palou (2004, pàg. 25).  

 

Els millors moments o els considerats idonis perquè l’infant estableixi lligams d’afecte amb la 

persona adulta durant la seva infància és en el dia a dia i sobretot en el moment que es 

cobreixen les seves necessitats més bàsiques, com per exemple, el canvi de bolquers d’un  

nadó. Per afavorir el desenvolupament emocional de l’infant és molt important i necessari que 

l’adult tingui un concepte positiu d’ell, és a dir, que l’adult confii en les capacitats de l’infant, 

que el respecti  com a persona, i ha d’escoltar-lo i tractar-lo amb afecte. Totes les condicions 

esmentades solen desenvolupar-se dins l’àmbit familiar entre la relació infant i pares 

(família), però cal tenir en compte que també s’hauria de portar a tots aquells àmbits on 

l’infant també conviu, com l’escolar,  ja que a l’escola l’infant també viu experiències que 

l’ajuden a créixer emocionalment. Citat a Marín, P. (2013, pàg.59).  

 

Per tant, els  principals encarregats d’educar els infants en IE  és la família, és a dir, els pares 

conjuntament amb els mestres. Aquests han de treballar de manera colaborativa i conjunta 

durant els primers anys de vida de l’infant en la IE, perquè  els primers anys de vida són 

crucials per a la formació de la personalitat, i en conseqüència afavorir la seva autoestima. 

 

Els aprenentatges significatius per tant s’aprenen i es consoliden durant la infància, l’etapa del 

0 a 6 anys és molt important per a l’infant, tant a casa com a l’escola, on el mestres i 

educadors són el seu model a seguir... El diàleg emocional entre el mestre i l’infant és 

constant, i aquest ha de facilitar i afavorir el desenvolupament emocional de l’infant.  

 



21 

 

“La IE suposa, per tant, un aliat imprescindible per aprendre a desenvolupar-se de forma 

autònoma, permetent generar emocions positives i propiciant la valoració d'un mateix".  Citat 

a Cuadrado (1998, pàg. 1) 

  

En l’àmbit escolar és on la majoria de vegades es detecta la gran falta de control emocional 

que tenen els infants. Ja sigui per alguna reacció negativa davant una situació, per la falta 

d’autoestima que tenen o pel sentiment d’inseguretat que afecta al seu rendiment. La falta 

d’autoestima i la inseguretat fa que els alumnes no confiïn en ells mateixos i en les seves 

possibilitats i això perfudica seriament el seu procés d’ensenyament- aprenentatge. Per aquest 

motiu, la feina del mestre és ajudar a l’alumne a identificar les seves emocions, l’estat d’ànim 

que es troba, perquè entengui que aquest és temporal (si fos llarg en el temps es tractaria d’un 

sentiment) i així no quedar-se aturat davant ell i la situació en la que es pugui trobar. 

 

Conèixer les nostres emocions i estats d’ànims en qualsevol moment del dia i davant 

qualsevol situació, ens ajuda a establir relacions positives amb els altres.   

 

Després de tota la informació obtinguda fins ara, es pot dir que les emocions són les que guien 

els nostres actes, ja que ocupen el lideratge de la nostra ment. Aquestes ens diuen què i com 

hem de fer alguna cosa, ja que influeixen en la manera de fer-les. Quan estem alegres fem les 

coses d’una altra manera que si estiguéssim enfadats.  

 

Hem de reconèixer a l’infant com persona en la seva totalitat des del moment que neix, aquest 

és el concepte que té l’educació infantil. No tots els infants, com nosaltres els adults, pensem i 

sentim de la mateixa manera. Cada un d’ells és únic i al igual que cada infant té el seu ritme 

de desenvolupament físic i psíquic, també el té en l’emocional i social. La família com s’ha 

comentat abans també és molt important en aquest desenvolupament integral de l’infant i 

essencial per l’emocional i ha de veure a l’infant també com a un subjecte actiu i únic que ha 

de desenvolupar la seva pròpia identitat. La identitat de l’infant va agafant força quan arriba a 

l’escola que és quan se separa de la família i es considera un subjecte en la seva totalitat, de 

forma aïllada a la família. És aquí quan es dóna importància a què aquesta separació sigui 

satisfactòria. L’infant s’ha de sentir igual de segur a casa com a l’escola.  
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“L’ésser humà és un ésser social des de que neix i des del primer moment estableix vincles 

amb les persones amb què es relaciona” (Del Rio, M. i Prat, N. 2010, pàg. 22). L’escola 

infantil és un lloc idoni per fomentar les relacions i la comunicació.  

 

Es pot treballar la IE aprofitant tots els moments quotidians de l’aula, ja que les emocions 

estan presents durant totes les activitats. Per això, la importància d’aprendre a controlar i 

gestionar-les davant qualsevol situació. Controlar i gestionar les emocions de forma intel-

ligent. Hem d’ensenyar als infants a posar nom a les seves emocions, perquè després puguin 

aprendre a controlar-les i identificar també les emocions dels altres a través de les expressions 

emocionals. Aquest és un procés lent d’educació emocional, ja que les habilitats emocionals 

s’apren progressivament. És molt important fomentar l’empatia en l’educació infantil.  

 

Conèixer les emocions en cada moment que es presenten ajuda a què l’infant sigui conscient 

de la realitat en què es troba i del seu entorn. Saber que les emocions pròpies provoquen 

també emocions als altres i les dels altres també a un mateix.  

 

Els mestres i educadors han de fer que els infants siguin conscients que les emocions pròpies 

no tan sols afecta a un mateix, sinó també als demés i això influeix en les relacions afectives i 

socials que es mantenen.  

 

Com s’ha comentat en punts anteriors, la IE  de moment i a dia d’avui no està inclosa al 

currículum i és opció del mestre introduir-la o no a l’aula per a treballar-la. Per això, és 

necessari educar en IE a tola la comunitat educativa, mestres i alumnes, per reconèixer el seu 

paper i canalitzar-les positivament mitjançant les habilitats emocionals (Frutos, C. 2013). 

 

Els docents, com a professionals del desenvolupament infantil, són la clau per proporcionar 

seguretat afectiva i emocional dins l’aula i així afavorir l’aprenentatge i desenvolupament de 

l’infant. Com s’ha dit abans, els mestres acullen els infants en la seva totalitat.  

Els alumnes no aprenen només per la transmissió de coneixements, sinó a través de l’acció, 

d’experimentar, explorar... sabem per la Teoria de l’Aprenentatge Significatiu (D. Ausubel, J. 

Novak) que l'aprenentatge ha de ser significatiu, no memorístic, i per això els nous 

coneixements s'han de relacionar amb els sabers previs que posseeixi l'aprenent. Només a 

partir del que ja saben els alumnes podrem trobar la didàctica adequada (el mestre és 

l’encarregat d’esbrinar quins són els coneixements previs dels seus alumnes per a establir un 
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punt de partida). És essencial ser conscients de la importància de la família i l’escola en el 

desenvolupamen emocional de l’infant, ja que els aquest dos agents principals tenen el mateix 

objectiu: afavorir el desenvolupament integral de l’infant i per tant, afavorir el seu 

desenvolupament emocional. Per això, es sumament important fomentar la relació entre 

família i escola. La participació de la família en l’aprenentatge i desenvolupament de l’infant 

és bàsic i importantíssim. 

 

Els infants han de saber expressar-se de forma correcta emocionalment i ser responsables de 

les seves necessitats emocionals. Tenir recursos per a manejar les emocions els ajudarà a estar 

preparats per afrontar situacions i problemes amb més eficàcia, a millorar la seva imatge, la 

seguretat i satisfacció personal, a millorar els resultats positius, i també a reduir el riscs o 

problemes interpersonals, com  és el síndrome burnout o síndrome d’estar cremat. Citat a 

Frutos, C. (2013, pàg.22). Els mestres i educadors, en definitiva tots el professionals docents, 

són els professionals més afectats per aquest síndrome. Per aquest motiu és molt important 

que controlin el seu estrès, i així no afectar la seva motivació i la dels seus alumnes. Si es 

mantén l’estrès durant un llarg temps, la persona afectada es pot sentir esgotada, decepcionada 

i sense ganes i interès pe a desenvolupar la seva tasca docent i afectar així el seu dia a dia a la 

feina.  

 

El Síndrome de Burnout va ser definit per un autor, com: 

 

“Un síndrome d’esgotament emocional, despersonalització i baixos sentiments de realització 

personal a la feina, que ocorre entre professionals que l’objecte de feina són persones” Citat 

a Maslach, C. i Jakson, S.A. (1986, pàg. 87).  

 

El síndrome de Bornout es deu a diversos factors, tant interns com externs de la persona que 

el padeix. Entre algunes causes externes es pot incloure l’opinió negativa que la socientat té 

en relació a la seva feina, la falta de recursos o fins i tot la falta de cooperació tant de les 

famílies com dels companys de feina, etc. Entre els factors interns es pot destacar l’autoestima 

i el grau d’exigència al que ens somentem nosaltres mateixos, la personalitat, etc. La IE pot 

afavorir la prevenció d’aquest síndrome, no el desapareix però pot ajudar a resoldre o manejar 

situacions conplicades i a disminuir l’estrès amb efectivitat (Frutos, C. 2013). Els mestres 

tendeixen o bé a potenciar o bé a erradicar les conductes dels seus alumnes en funció al que 

troben que és habitual o correcte, provocant que els alumnes que tenen un nivell més baix 
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d’IE disposin de més baixes habilitats socials, provocant possibles comportaments antisocials 

(Extremera, N i Fernández- Berrocal, P. 2003). 

 

Com a mestres hem d’ajudar als alumnes a ser conscients de les seves emocions i que les 

respectin, així com també les emocions dels altres. L’empatia ajuda a construir una aula 

basada en un ambient positiu i en el respecte mutu. També és important l’autocontrol 

emocional per aconseguir-ho.  

 

Perquè els alumnes desenvolupin la seva IE, és necessari en primer lloc, i com s’ha comentat 

en punts anteriors, que el docent desenvolupi també la seva pròpia IE.  

El mestre és un model a seguir pels seus alumnes, per tant la IE positiva del mestre fomenta la 

construcció d’una aula emocionalment intel-ligent. S’ha de tenir en compte que la IE del 

mestre es basa de com respon, controla i gestiona les seves emocions, tant les positives com 

les negatives, ja que les emocions negatives també s’han de tenir en compte, perquè formen 

part també del repertori de les emocions, i hem de ser capaços, com a docents, a expressar 

totes les emocions negatives de forma saludable i orientar aquestes emocions cap a una 

solució positiva. La conversació diària a l’aula (és molt important escoltar els nostres 

alumnes) en arribar a l’escola, com el moment d’assemblea, ofereix un moment idoni per a 

compartir les emocions viscudes durant el dia: les alegries, la tristor... 

 

El desenvolupament emocional de l’infant es construeix primer a l’àmbit familiar (els valors, 

la moral…) i en un segon lloc a l’escola, així com amb els amics i les relacions que 

construeixen durant el seu desenvolupament. Tots aquests són contextos important pel 

desenvolupament emocional de l’infant.  

 

Com s’ha mencionat anteriorment, els mestres influïm en la formació de l’autoestima dels 

alumnes en relació a les seves posibilitats. Fins fa poc temps, les emocions no eren 

considerades importants a l’escola, ja que l’escola ha prioritzat fins poc (a final del segle XX 

aproximadament) els aspectes cognitius i acadèmics dels alumnes convençuts que els aspectes 

emocionals i socials pertanyen al pla privat i, en aquest sentit, cada individu és responsable 

del seu desenvolupament personal (Fernández- Berrocal, P. I Ramos, N. 2002). Amb el pas 

del temps aquesta concepció de l’educació tradicional ha anat evolucionant i les emocions 

estan cada vegada més presents a les aules. Treballar les emocions a l’escola (l’educació 

emocional) ajuda a conèixer-nos millor i a conèixer millor als altres. El nostre objectiu com a 
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mestres es basa en conscienciar de la importància de les emocions (Aula de innovación 

educativa, 2002).  

 

Hem de fomentar l’autoestima i tots els altres components de l’Educació Emocional i no tan 

sols estimular el desenvolupament cognitiu. S’ha d’ajudar als infants a ser més creatius, 

crítics, etc. durant la seva escolarització, per tal d’afavorir i fomentar el seu desenvolupament 

emocional i cognitu.  

 

Algunes capacitats que  s’han de començar a fomentar en l’etapa d’infantil són les següents:  

5.1 L’empatia 

És la competència de la IE que ens permet reconèixer l’estat d’ànim dels altres i així establir 

relacions respectuoses positives amb les persones.  

5.2 Motivació 

La motivació implica estats interns que dirigeixen l'organisme cap a metes o fins determinats; 

són els impulsos que mouen a la persona a realitzar determinades accions i persistir en elles 

per a la seva culminació. Aquest terme està relacionat amb «voluntat» i «interès», tant 

internes (interès per l’activitat i el desig de tenir èxit), com externes (la influència d’altres 

persones) (Williams, M. I Burden, R. 1999). L’autoestima i l’autoconcepte està íntimament 

relacionat amb la motivació. El mestre sempre ha d’intentar que l’alumne es construexi un 

autoconcepte postiu que afavoreixi la seva autoestima.  

5.3 Autoestima 

Segons Bonet J.V. (1997) l'autoestima és la idea que ens hem creat de nosaltres mateixos 

arran d’avaluacions, sentiments... que influeixen en la manera de comportar-nos i de ser, 

formant així el nostre caràcter. És a dir, és el que percebem de nosaltres. 

 

L’autoestima és molt important per a la nostra persona, per a la nostra manera de ser, perquè 

pot afectar la nostra manera de comportar-nos, relacionar-nos  i d’actuar amb els altre. Afecta 

als nostres pensaments, sentiments... 
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6.   LA INTEL-LIGÈNCIA EMOCIONAL A L’ESCOLA 

Tenir en compte les emocions sorgeix de la necessitat educativa que la societat té avui dia per 

fer front a l’ansietat, la violència, etc. Aquests són estats emocionals molt presents 

actualment. Per aquest motiu s’ha d’educar en la comprensió de les emocions, de manera 

progressiva durant tota l’estapa escolar, i sobretot començar des d’edats primerenques, perquè 

les emocions, en els més petits, són inicialment simples però a mesura que van creixent,són 

més complexes. Els infants quan van creixent van modificant les seves estratègies emocionals 

per donar resposta totes aquelles situacions que els van sorgint. L’infant dona resposta a elles, 

perquè té el control de les seves emocions. (Dueñas Buey, 2002). 

 

L’escola i en especial els mestres haurien de començar a ser conscients dels beneficis de la IE 

i començar a treballar amb ella a Educació Infantil, perquè els alumnes tinguin un 

aprenentatge significatiu,un aprenentatge per a tota la vida. Per això, per poder treballar la IE 

a l’escola i educar en emocions és necessari a més de ser conscients de la gran importància 

que té, hem de tenir clar tots els components que formen la IE i sobretot hem de tenir una 

bona actitud en relació i tenir en compte l’ambient  (el diferents contextos) afectius que té 

l’infant. S’ha de tenir en compte la família, els mestres i els companys i companyes.  

 

Fins ara els mestres tan sols pensaven en treballar la part cognitiva dels seus alumnes i 

potenciar aquelles matèries que tenien baixes notes, com per exemple, matemàtiques o 

geogràfia. Tenir un alt nivell en aquestes assigntures era el que abans realment importava, 

treure bones qualificacions. Però, a poc a poc aquest concepte d’educació està canviant i els 

mestres i educadors comencen a tenir en compte que durant l’etapa escolar hi ha un mancança 

molt important que podríem ben bé anomenar alfabetisme emocional. A l’escola estan 

intentant solucionar aquesta mancança, però aquest és un procés lent que necessita temps i a 

dia d’avui podem dir que no hi ha canvis espectaculars. En aquest sentit i per afavorir el 

procés de canvi en relació a aquest nou concepte d’educació, els mestres han de treballar i 

educar en els afectes i la motivació (Goleman, 1995).  

 

Els mestres tenim com a principal funció afavorir el desenvolupament integral o global de 

l’alumne, és a dir, els mestres han d’afavorir tant el seu desenvolupament cognitiu, com físic, 

social i emocional. En aquest cas concret destaquem el social i més en especial l’emocional, 

que és el que té relació amb la IE. El desenvolupament emocional i per descomptat el social, 
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formen les bases de personalitat de l’infant i per aquest motiu s’ha de tenir molt present en 

Educació Infantil i s’ha de treballar durant l’estada dels infants a l’escola. S’ha de treballar la 

IE durant tot el procés d’E-A.  

 

Per poder treballar i educar els infants en la IE és necessari treballar-la com una matèria més 

(per dir-ho d’alguna manera) en el dia a dia a l’escola. Treballar la IE com un tot. Es pot 

treballar l’alegria, la tristor, l’enuig, etc. i que els infants expliquin perquè se senten així, què 

els ha passat i intentar entre tots (mestres i company) ajudar i cooperar per donar-li solucions. 

D’aquesta manera els infants aprenen entre ells i fomentam la cooperació, que també és molt 

important a les aules. També, hem de tenir en compte que s’ha de posar el nom adequat a les 

emocions, hem de treballar amb un llenguatge emocional correcte, perquè els infants també 

ho facin i tenir en compte, les expressions facials i la manera de parlar, el to de veu, que 

també influeix en les emocions.  

 

Es pot dir que la finalitat o objectiu principal en l’educació emocional és que aquesta educació 

estigui cada vegada més present a les aules i que cada vegada sigui més autònoma. Això és el 

que Palou (2004) diu, d’aquesta manera la persona pot viure en societat tenin en compte els 

sentiments dels altres. En aquest sentit, perquè una persona pugui ser emocionalment autònom 

és necessari que el vincle que es té de petits amb la família, més en especial amb els pares, es 

vagi suavitzant. És a dir, que no sigui emocionalment dependent d’ell. D’aquesta manera 

l’infant aprendrà a solucionar els seus problemes, aconseguir els seus objectius… 

autònomament. L’èxit el farà sentir satisfacció i orgull i el fracàs l’ajudarà a esforçar-ce i 

veure les coses des d’una altre perspectiva que també pot tenir solució. L’infant es coneixerà a 

si mateix, sabrà quimes són les seves potencialitats i virtuts i quines no. Així, l’entorn ajuda 

en el procés d’autonomia emocional de l’infant. 

 

Hi ha sis trets característics de les emocions en els infants que són, segons Molina, Osses, 

Riquelme, Riquelme, Sepúlveda i Urrutia (2010): les emocions intenses (responen a un 

mateix nivell d’intensitat davant qualsevol emoció), aparició sovint (per als infants més petits 

l’expressió de les emocions és molt estereotipat. A mesura que creixen s’anadonen que els 

adults també tenen emocions i reaccionen davant elles. Les més destacades pels infants son 

l’aprovació o el càstig), transitorietat (els infants són capços de riure i estar feliços a plorar i 

estar tristos o gelosos en qüestió d’un moment), reflex d’individualització (els infants neixen 

amb un reflex comú per a tots que es modifica i varia a mesura que creixen), canvi en la 
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intensitat (a mesura que creixem hi ha emocions que són més intenses i d’altres que no), i 

detectables a través de símptomes conductuals (trobem emocions que es detecten fàcilment i 

es poden identificar sense problemes a través de conductes, com la tristesa a través del plor).  

 

Conèixer les nostres emocions ens ajuda a coneixer-nos a nosaltres mateixos. Saber com ens 

sentim i perquè forma la nostra identitat i també ens ajuda a conèixer  les semblances i les 

diferències què tenim amb els altres. També ens ajuda a saber el perquè de les nostres accions.  

 

Algunes claus per afavorir a l’infant en la construcció d’un bon concepte de si mateix  a 

l’escola, són segons García Torres (1983): que el mestre sigui un bon model a seguir pels seus 

alumnes i  fomentar l’actitud crítica i l’autocrítica,ajudar als alumnes a ser realistes, que 

l’infant sigui emocionalment autònom i aprengui a controlar les seves emocions i en 

conseqüència la seva conducta i ensenyar als infants a rebre elogis i saber elogiar als altres 

quan calgui (Propietàries Bou, 2002). 

 

Tenir autonomia emocional i ser IE ens fa ser conscients de les nostres pròpies emocions, les 

dels altres i ens ajuda a viure i solucionar els problemes de manera positiva. En relació a 

treballar la IE des de l’Educació Infantil podem dir que afavoreix la creació de persones molt 

més empàtiques, solidàries i afavoreix l’autoestima. Citat a Fuentes, Lombart, López i més 

(2002, pàg. 40). 

BLOC II. PROPOSTA D’INTERVENCIÓ I ESTRATÈGIES D’INTEL·LIGÈNCIA 

EMOCIONAL 

1. PROPOSTA D’INTERVENCIÓ  

Com ja s’ha comentat anteriorment, la IE encara no està inclosa al currículum i per tant és 

decisió del mestre treballar-la o no a l’aula com una part més de la seva programació o 

currículum ocult. Per aquest motiu traslladar la IE a l’aula és molt díficil. No tots els mestres i 

educadors comparteixen i són conscients dels beneficis de la IE i no la treballen a classe. 

Però, podríem incloure la IE a   qualsevol competència, com per exemple a la de Llenguatge i 

Comunicació, ja que a través de la representació, i sobretot els infants més petits, expressen 

les seves emocions. També, es pot treballar amb dibuixos, imatges, contes, etc. quan són més 

petits. Una vegada que van creixent i maduren, poden treballar les emocions, l’educació 

emocional, a través de la lectoescritura.  
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És important que els mestres treballin la IE com a un tot dins l’aula i que trobin un equilibri 

entre aquelles activitats dirigides per ells i les llliures. Que l’alumne tingui llibertat d’escollir 

allò què vol fer durant aquells temps; és a dir, l’activitat, els materials i inclús amb quins 

companys jugar. En aquest temps on l’infant desenvolupa la seva activitat lliure poden 

expressar les seves emocions, les seves preocupacions i inquietuds o les seva satisfacció a allò 

que fa. Els infants quan juguen, i no tan sols durant el “joc simbòlic”, pinten (a través del 

llenguatge plàstic també  alliberen angusties) o canten s’expressen emocionalment. Durant 

aquestes activitats, els infants són creatius. Una metodologia ideal per fomentar tot això és 

treballar per racons. Els racons facilita aquesta llibertat d’expressió.  

 

Amb tots aquests beneficis hem de repensar i considerar la IE com una part més del 

currículum i no com una matèria serparada de les altres, si es que es considerada com a tal. 

L’educació emocional s’ha de treballar de manera global per poder introduïrla a l’aula de la 

mateixa forma que la resta de competències.  

 

Per al desenvolupament de les activitats es proposa basar-se en l’aprenentatge significatiu i 

que els aprenentatges es produeixin en entorns reals dels infants. Que es basin en la vida 

quotidiana per així tenir un vertader sentit per l’infant i així afavorir relacions afectives i 

estimular les habilitats de la IE, com la motivació. La motivació pot afavorir positivament o 

negativament el procés d’E-A, tant pel mestre com per l’alumne.  

 

L’educació emocional es pot treballar  en qualsevol moment del dia en qualsevol lloc de 

l’escola. A l’aula la podem treballar durant l’assemblea, ja que és on els infants ens poden 

expressar les emocions viscudes durant el trajecte fins arribar o l’escola o del dia anterior… 

ens poden contar moltes coses molt significatives per ells. També, a l’assemblea es poden 

resoldre conflicte o ajudar a solucionar problemes de manera cooperativa i conjunta, entre 

tots. D’aquesta manera s’amplia la visió del conflicte en si i s’aprenent diveres solucions, 

afavorint el pensament divergent. Per això, per treballar l’educació emocional a l’aula, és 

necessari que el mestre tingui les capacitats i/o habilitas de la IE deenvolupades.  

 

Per a la proposta d’activitats concretes per treballar l’educació emocional, s’ha de tenir en 

compte que no tots els infants són iguals i maduren al mateix ritme. S’han de programar 
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activitats d’acord a cada infant i el seu nivell maduratiu així com també en funció de les seves 

necessitats. 

 

Les emocions durant el cicle de 0 a 3 anys  d’Educació Infantil  són més espontànies i 

naturals i no estan disimulades darrera la vergonya o l’experiència. A més, el vincle afectiu 

que l’infant crea amb l’adult que té cura d’ell és molt fort. Malgrat això, és important que 

aquest vincle es vagi alliberant de tal manera de fomentar l’autonomia emocional de l’infant. 

És importantíssim ajudar a l’infant a desenvolupar una bona autoestima des de petits, en 

relació a les seves capacitats i limitacions.  

 

En aquestes edats, a l’etapa d’Educació Infantil, hem de treballar les emocions a través d’allò 

concret, com el dibuix o les imatges, ja que els infants no estan madurativament preparats per 

treballar l’abstracte. També, s’ha de donar nom i sentit a totes les emocions, incloent les 

negatives i així els infants podran començar a identificar-les i progressivament  gestionar-les i 

controlar-les. Destacat la música com a un bon instrument per interpretar emocions i 

sentiments, sabent que als infants els encanta la música. 

1.1 El paper del docent  

Per poder treballar la IE a l’aula és necessari, com ja s’ha comentat anteriorment, que el 

mestre conegui i tingui un bona formació en IE. No es poden treballar les habilitats 

emocionals si el mestre no domina dites habilitats. Per això, començarem amb activitats o 

consells dirigides als adults, per després poder treballar altre activitats amb els infants.  

 

Per començar el mestre ha de tenir clar que no ha de posar etiquetes als infats ni jutjar 

negativament,  ni basar-se en prejudicis, com per exemple: sempre o mai. No s’hauria 

d’etiquetar, ja que els infant són “esponges emocionals” i això pot perjudicar seriament la 

seva autoestima. El docent també ha de ser conscient de les seves expressions facials, del seu 

to de veu… perquè formen part de missatges emocionals que poden ser tant negatius com 

positius. És important que el mestre o educador fomenti la construcció d’emocions positives.  

 

Per aconseguir que els infants tinguin un bon equilibri emocional és important que el propi 

mestre també tingui un bon equilibri emocional. Ha d’estar bé amb si mateix per estar bé amb 

els seus alumnes, ja que les emocions se contagies fàcilment. Quan un infant està content 
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contagia d’alegria als demés infants i el mateix passa quan un infant està trist i plora, que 

contagia de el plor als altres.  

1.2 Algunes activitats globals per a treballar a l’aula 

A l’aula es poden fer un infinitat d’activitats en relació a les emocions. Des de les assemblees 

o passar llista, com la simple i natural conversa en si. El fet de demanar a un alumne com se 

sent, ja és una activitat d’educació emocional, perquè l’infant ha de ser conscient de les seves 

emocions del moment, ha d’expressar-les i posar nom (el mestre ha d’oferir un ampli 

vocabulari emocional) a aquestes emocions, a més de gestionar-les i controlar-les en algunes 

ocasions. No s’ha d’evitat cap emoció, ni tan sols les negatives, perquè s’han de normalitzar. 

No es pot tapar les emocions negatives de frustració ja que tan sols provocaria que quan els 

infants sentin frustració, responin amb agressivitat o amb ira. Hem d’ensenyar als infants a 

ademetre les equivocacions, i a controlar la ira a través, per exemple, de la relaxació o el 

control de la respiració. Així com també han d’aprendre a controlar el seu enuig. Hem 

d’ensenyar als infants habilitats comunicatives i una gran varietat de recursos perquè puguin 

solucionar els seus conflictes de la millor manera possible. La discussió entre dos infants pot 

ser un bon moment per fomentar les habilitats comunicatives i la resolució del conflicte de 

forma positiva. Una vegada solucionat el conflicte, es pot posar en comú les emocions 

viscudes per part dels implicats.  

 

També es pot aprofitar les converses o posades en comú després de realitzar qualsevol feineta 

o activitat, com el moment de representació de psicomotricitat, on els infants expresen com se 

senten, com s’han sentit durant la sessió de psico, què han après, què els ha agradat més o 

menys… Les posades en comú són molt útils per a l’expressió d’emocions.  

1.3 Proposta metodològica 

S’adjunten les imatges d'un projecte que es dugué a terme l'any passat a l'escoleta “La 

Gallineta Rossa” de Montuïri, sobre com treballar les emocions a l’aula d’infantil. (Annexa). 
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2.   ESTRATÈGIES D’INTEL-LIGÈNCIA EMOCIONAL 

Deu estratègies per educar els infants en IE    

Per treballar el desenvolupament emocional dels nins ho fem seguint la proposta de Sabater 

(2015). Es tracta de deu estratègies d’IE, una mena de pràctica que es pot entendre com una 

forma d’entrenament en habilitats i competències emocionals. Són uns principis per introduir 

als més petits en el interessant camp de la IE. Aquests són els següents:  

1. Controlar la  seva ira: 

Fins als 18 mesos els infants necessiten bàsicament l'afecte i la cura dels seus pares, tot això 

els aporta la seguretat suficient per adaptar-se en el seu medi, per explorar i dominar les seves 

pors i d’aquesta manera poder aprendre activament. Però, hem de tenir en compte que a partir 

dels sis mesos començaran a desenvolupar la ràbia, d'aquí la importància de saber canalitzar 

les seves reaccions i corregir qualsevol mala acció. 

Hi ha nadons que poden colpejar als seus pares o germans, cridar enfurismats quan no se'ls 

ofereix alguna cosa o no se’ls dóna allò que volen, aquestes poden ser accions que als 

progenitors els pot fer gràcia, però és important establir límits des que neixen, i sobretot, 

perquè no succeeixi. El fet de parlar als infants contínuament i en cada moment és important, 

ja que  els  infants entenen molt  bé el que els diem. D'aquí la necessitat de raonar i de 

controlar aquestes rebequeries o atacs de ràbia. 

2. Reconèixer emocions bàsiques: 

A partir dels dos anys és una edat perfecta per iniciar els infants en el reconeixement 

d'emocions, és quan ells comencen a interactuar amb els adults i els altres infants (els seus 

iguals) de manera més oberta. És en aquest moment quan podem realitzar diversos exercicis 

d’educació emocional amb ells, com pot ser iniciar-los en les emocions bàsiques: alegria, 

tristesa, por i ràbia, mitjançant fotografies i imatges de rostres, dibuixos,i després demanar-li: 

"Què li passa a aquest nen?" "Està trist?" "Per què creus tu que està trist?" És una manera 

perfecta perquè aprenguin a reconèixer no només les seves emocions poc a poc, sinó també 

les dels altres, i sobretot, fomentar l’empatia. 
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3. Saber nomenar les emocions: 

A partir dels cinc anys seria perfecte que els infants sabessin donar nom a les emocions de 

manera habitual i natural: "estic enfadat perquè no m'has portat al parc", "estic content perquè 

demà ens anem d'excursió", "tinc por quan apagues la llum perquè em deixes sol. " Nomenar 

les emocions és el primer pas per després gestionar-les i controlar-les. 

4. Saber afrontar les emocions amb exemples: 

És habitual que els infants de vegades es vegin superats per les emocions, rebequeries que els 

fan cridar o colpejar coses. Cal que nosaltres no reforcem aquestes situacions, un cop hagi 

acabat la rebequeria podem ensenyar,  per exemple, que abans de cridar o pegar és millor 

expressar en veu alta què ens molesta. És important que aprenguin a expressar els seus 

sentiments des de ben petits. 

5. Desenvolupar la seva empatia: 

Per desenvolupar una dimensió tan important com aquesta, cal raonar amb ells contínuament 

mitjançant preguntes. "Com creus que se sent l'avi després del que li has dit?" "Per què creus 

que està plorant la teva germana?" "Creus que el teu pare està avui content?" 

6. Desenvolupar la seva comunicació: 

Parlar amb els infants, fer-los preguntes, raonar, jugar, posar exemples ... és una cosa 

imprescindible en la seva educació. Hem d’afavorir contínuament el que puguin expressar-se, 

posar en veu alta la seva opinió i els seus sentiments, que aprenguin a dialogar. 

7. La importància de saber escoltar: 

Imprescindible. Des de molt petits han de saber guardar silenci mentre els altres parlen, però 

no només això, ha de ser una escolta activa, per això és recomanable parlar a poc a poc, cara a 

cara i acabant les frases amb un "has entès?", "estàs d'acord amb el que he dit? ". 

8. Iniciar-los en les emocions secundàries: 

A partir dels 10 o 11 anys sorgiran en les seves vides emocions secundàries que cobraran més 

pes en les seves vides, com ara l'amor, la vergonya, l'ansietat ... Sempre és adequat una bona 

comunicació amb ells, que els permeti parlar d’aquests temes obertament, s’han de sentir 

segurs davant aquestes noves emocions que assalten el seu dia a dia. Hi haurà situacions que 
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per exemple que els causin molta ansietat, com és per exemple un examen, situacions que 

seran constants en les seves vides i que han d'aprendre a gestionar . 

9. Fomentar un diàleg democràtic: 

A mesura que els infants es van fent grans apareixen més demandes per la seva banda, per 

aquest motiu des de ben petits els hem d’ensenyar la importància de pactar, de dialogar, 

d'arribar a acords de manera democràtica. La família és un exemple de la societat i és el millor 

camp d'aprenentatge. 

10. Obertura a l'expressió d'emocions: 

És essencial facilitar als nostres fills o alumnes la confiança apropiada perquè posin en veu 

alta allò que els preocupa, que els fa infeliços i també feliços. La llar i l'escola són aquests 

primers escenaris on es desenvolupa la seva vida. Si els oferim comoditat i seguretat perquè 

es puguin expressar  i comunicar, també ho faran a mesura que creixin i en la resta de 

contextos. 

El saber comunicar-se i el reconèixer emocions pròpies i alienes, són sens dubte 

imprescindibles perquè vagin madurant a poc a poc i s’integrin en la societat adequadament i 

ser feliços en ella. Nosaltres podem donar-los aquesta oportunitat. 
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CONCLUSIONS 

Com he anat mencionant al llarg d’aquest treball, els mestres som models pels alumnes, per 

això hem de ser conscients que com a figura d’imitació, hem de tenir cura del nostre estat 

d’ànim i de les nostres expressions comunicatives, en especial també les no verbals. Hem 

d’aprendre a desenvolupar les diferents habilitats de la IE per despsrés poder treballar amb els 

nostres alumnes. Si com a adults, més concretament i en aquest cas, com a mestres sabem 

manejar les emocions, incloses les negatives, aprendrem a desenvolupar les diverses habilitats 

de la IE. Plasmarem aquest aprenentatge als nostres alumnes, és a dir, treballarem aquestes 

habilitas d’IE amb ells.  

 

Als docents i professionals de l’educació ens falta coneixements i una mica de formació en 

relació als sentiments i emocions. Si ens forméssim en aquest camp i disposéssim d’una gran 

varieta de recursos emocionals, aconseguiriem treballar l’educació emocional adequadament a 

l’aula i construiriem persones totalment IE. Essent un punt de prevenció de factors de risc, 

com per exemple, l’agressivitat.   

 

La IE té innumerables beneficis, però el més important (segons el meu punt de vista) és la 

creació de persones que saben solucionar els conflictes del dia a dia i aquells que els poden 

sorgir durant tota la seva vida. Treballar la IE des de l’etatpa d’infantil és la solució. Ajuda a 

formar persones emocionalment intel-ligents.  

 

Penso que la nostra funció com a mestres és ajudar als infant a desenvolupar totes les 

habilitats emocionals possibles: aprendre a expressar les emocions, a gestionar-les…  que 

aprenguin a solucionar els seus propis conflictes i fomentar la seva autonomia en tots els 

sentits, incloent l’emocional. Quan es parla d’autonomia només ve al cap el tenir cura d’un 

mateix, però això no és així. L’autonomia emocional també és important. Penso que ajuda a 

viure amb més positivitat.  

 

No es tracta d’evitar els conflictes sinó de superar-los de la millor manera possible i veient 

sempre la cara positiva. Així, serà més fàcil trobar solucions a tots els problemes i no frustrar-

se o estressar-se, per tant podem dir que  la IE ajuda a evitar riscs, com algunes malalties molt 

conegudes a l’actualitat: l’estrès o la depressió.  
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Finalment dir que, el desenvolupament d’aquest treball ha estat molt positiu per a mi,  ja que 

he investigat sobre un tema que crec que és fonamental que es treballi en Educació Infantil. 

Fomentar l’educació emocional a les aules d’infantil és un gran pas. A més, en arribar al final 

del TFG puc dir que s’han complert els objectius proposats a l’inici del mateix, que són:   

 

• Conèixer el concepte d’emoció i sentiment. 

• Conèixer el concepte i estratègies d'intel·ligència emocional. 

• Desenvolupar una actitud positiva cap a la importància de l'educació emocional a les aules. 

• Desenvolupar una actitud crítica amb les accions educatives i professionals en l'educació 

emocional. 

• Conèixer algunes activitats generals d’intel·ligència emocional i maneres d’intervenir 

educativament per a treballar a l’aula d’infantil.   

Aquest treball m’ha ajudat a valorar encara més la importància d’educar en les emocions des 

de l’etapa d’infantil. Si com a mestres aconseguim integrar a l’aula la IE com a base d’un bon 

aprenentatge general, la IE com un tot, ajudarà a crear un ambient positiu i segur que aportarà 

seguretat i confiança als alumnes. Ja que l’aula serà un espai idoni per aprendre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES  

Abeyà, E. (2008). El llarg camí de les emocions per arribar a l’escola. Infància, 160, pp. 25-28. 

Abeyà, E. & Díez, M. & Pitti (2002). Emocions. Barcelona: Rosa Sensat. 

Aguado A. (2005). Emoción, afecto y motivación: Un enfoque de procesos. Madrid: Alianza. 

Aprender a gestionar las emociones - emociones (2015) Recuperat de:  http://youtu.be/q-KkdMrAz-8  [17 de 

febrer de 2015]. 

Bach, E., & Darder, P. (2002). Sedueix-te per seduir: Viure i educar les emocions. Barcelona: Ciss-Praxis. 

Boix, C. (2009). Treballem les emocions a l'escola . Guix d'infantil, 47, pp.34-38. 

Bradberry, T. & Graves, J. (2012). Inteligencia emocional 2.0. Barcelona: Random House Mondadori, S.A. 

Carvajal, M. (2006). Educació en valors i afectivitat. Guix,328, pp.10-61. 

Carvajal, M. (2005). Educación emocional. Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado,54, pp.15-

251. 

Carvajal , M. (2006). Educación y emociones. Teoría de la Educación,18, pp.17-260. 

Carvajal, M. (2002). Les emocions a la vida i a l’educació. Revista Catalana de Pedagogia,1, pp.75-134. 

Carvajo, D. (2007). Emociones y educación. Barcelona: Graó. 

Color, R. & Froufe, M. (2001). Los programas de desarrollo de la Inteligencia emocional. Revista Universitaria 

de Formación al Profesorado,19. 

Darder, P.  (2011). Repensar l'educació de les emocions. Perspectiva escolar. Bibioteca Rosa Sensat, 256 , pp.4-

11. 

Darder, P. (2001). Les emocions en l'educació: una renovació emergent. Perspectiva escolar. Bibioteca Rosa 

Sensat, 256, pp. 2-54. 

Del Rio, M. & Prat, N.  (2010). Desenvolupament socioafectiu. Barcelona: Altamar S.A. 

Diéz , M.  (2009). El piso de abajo de la escuela. Los afectos y las emociones en el día a día en  

De Andrés , C. (2005). La educación emocional en edades tempranas y el interés de su aplicación en la escuela. 

Programas de educación emocional, nuevo reto en la formación de los profesores. Tendencias pedagógicas ,10, 

pp. 109-121. 

Educación emocional (Aprendizaje social, emocional: habilidades para la vida) (2015) Recuperat 

de:http://youtu.be/tv4vDmuq02Y  [17 de febrer de 2015]. 

El Aprendizaje social y emocional. Las habilidades para la vida (2015) Recuperat de: 

http://youtu.be/Vsg48QC1HJ8 [17 de febrer de 2015]. 

Emoción (sf). Recuperat de: https://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n  [17 de febrer de 2015]. 

Gardner, H. (1993). Inteligencias múltiples: la teoría en la práctica. Barcelona: Paidos.  

Goleman, D. (1997). La inteligencia emocional. Barcelona: Kairós.  

Gómez, J. (2002). Educació emocional i llenguatge en el marc de l’escola. Barcelona: Rosa Sensat. 

Inteligencia emocional en Japón (2015) Recuperat de: http://youtu.be/Qzm0PNli6cE [17 de març de 2015]. 

Joseph, L (2000). La emoción es más potente que la razón. Recuperat 

de:  http://www.muyinteresante.es/salud/articulo/joseph-ledoux. 

La mente es maravillosa (2015). Recuperat de:http://lamenteesmaravillosa.com/diez-reglas-para-educar-a-los-

ninos-en-inteligencia-emocional/ [27 d’abril de 2015]. 

http://youtu.be/q-KkdMrAz-8
http://youtu.be/tv4vDmuq02Y
http://youtu.be/Vsg48QC1HJ8
https://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
http://youtu.be/Qzm0PNli6cE
http://www.muyinteresante.es/salud/articulo/joseph-ledoux
http://lamenteesmaravillosa.com/diez-reglas-para-educar-a-los-ninos-en-inteligencia-emocional/
http://lamenteesmaravillosa.com/diez-reglas-para-educar-a-los-ninos-en-inteligencia-emocional/


38 

 

Lantieri, L., & Goleman, D. (2009). Inteligencia emocional infantil y juvenil: Ejercicios para cultivar la 

fortaleza interior en niños y jóvenes. Madrid: Aguilar. 

López , F. (2009). Las emociones en la educación. Madrid: Morata. 

Palou, S. (2004). Sentir y crecer: el sentimiento emocional en la infancia. Barcelona: Graó . 

¿Puede la inteligencia emocional ayudar en tiempos de cambio? (2002).Recuperat de: 

http://aula.grao.com/revistas/aula/111-hablar-para-/puede-la-inteligencia-emocionalayudar-en-tiempos-de-

cambio  [17 de març de 2015]. 

Puentes, M. (2006). Los colores de los sentimientos. Infancia, 97, pp.20-27. 

Rovira, F.  (2000). Els vincles afectius. Aloma, 7, pp.42-63. 

Salmurri, F. (2003). La necessària educació emocional. Barcelona Educació, 35, pp.12-14. 

Sureda, Immaculada (2012). Desenvolupament emocional en la primera infància. Tema 1. Universitat de les 

Illes Balears. Facultat d’Educació Dept. de Ciències de l’Educació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://aula.grao.com/revistas/aula/111-hablar-para-/puede-la-inteligencia-emocionalayudar-en-tiempos-de-cambio
http://aula.grao.com/revistas/aula/111-hablar-para-/puede-la-inteligencia-emocionalayudar-en-tiempos-de-cambio
http://aula.grao.com/revistas/aula/111-hablar-para-/puede-la-inteligencia-emocionalayudar-en-tiempos-de-cambio


39 

 

ANNEXA: PROPOSTA METODOLÒGICA  
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