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RESUM: La nostra societat sofreix una crisi de valors provocada pels continus canvis. És 

important que els infants creixin en un entorn on predominin les emocions i els sentiments, i 

així poder ajudar-los en el seu procés d’autonomia i autoestima. És per això que el treball 

exposat a continuació consisteix en un dossier d’activitats per a mestres que es proposa com a 

projecte per treballar l’educació emocional a primer de primària. 

 

ABSTRACT: Our society suffers a crisis of values caused by continuous changes. It is 

important that children grow up in an environment dominated by emotions and feelings, and 

we have to help them in their process of autonomy and self-esteem. After that, in my project, 

I want to do a guide for teachers about emotional education first grade. 
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INTRODUCCIÓ 
Descripció: El treball consisteix en una recerca en fonts bibliogràfiques sobre l'educació 

emocional a primer cicle de l'educació primària. Aquesta recerca ha estat enriquida amb 

l’experiència de diferents professionals de l’educació del meu àmbit pròxim amb qui he 

cercat i analitzat diferents activitats sobre el tema. Tot junt mue m’ha duit a redactar un 

projecte per a treballar l’educació emocional a l’aula dins el currículum escolar. La meva 

intenció és presentar un dossier d’activitats per realizar en aquest sentit, integrats dins el 

currículum per tal de poder treballar un aspecte tan determinant amb els infants. 

  

Justificació del tema elegit:  Pens que les competències emocionals afavoreixen les relacions 

amb els altres i amb un mateix i contribueixen a la salut física i mental. Després de les meves 

practiques en centres escolars i de l’observació de la realitat dels nins em sembla un projecte 

interessant i necessari. Moltes vegades els mestres, de manera quasi instintiva realitzen 

activitats en aquest sentit; es tracta ara d’anar a la base i reflexionar-hi, de contextualitzar allò 

que feim i de programar-ho perquè no ens quedi res sense treballar. El programa d’Educació 

emocional s'hauria d'iniciar a les primeres etapes de la vida, ja que així afavoriríem que els 

nins puguin arribar al seu propi desenvolupament de les emocions i es puguin posar al lloc 

dels altres treballant així l'empatia. 

 

Crec que és important que dins l'aula hi hagi espais de reflexió. Els nins han de ser capaços 

d'exposar i viure situacions d'aprenentatge emocional. Primer cicle de primària és una edat 

crucial en el desenvolupament de la personalitat de l'infant a l'escola; es tracta d’una etapa en 

què es desenvolupen aspectes essencials de la vida i també on els infants construeixen una 

base per la formació de la personalitat. A més, els coneixements de lectoescriptura que tenen 

en aquesta edat són mínims en relació a la quantitat de coses que aprendran en un sol curs. És 

per això que he considerat adequat centrar únicament el treball a primer de primària perquè 

l’evolució que fan els alumnes en el tema dels hàbits escolars i de la capacitat de realitzar 

activitats és tan gran que resultaria difícil que una mateixa activitat pogués servir per a primer 

i per a segon curs. 
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Objectius:  

-Elaborar un marc teòric sobre el treball de les emocions a primer cicle de primària. 

-Analitzar les programacions que seran vigents a partir del curs que ve i encabir-hi objectius 

que treballin les emocions. 

-Desenvolupar una programació de treball de les emocions a primer de primària. 

-Analizar l’experiència en el cap de les emocions que fan diferents professionals de 

l’ensenyament. 

 

Metodologia: La metodologia que he seguit per fer el treball ha estat la següent: 

1. Durant les practiques he observat com es treballa aquest tema i quins déficits tenen els 

alumnes. 

2. He cercat bibliografia per entendre què passa a nivell tècnic amb tot allò que he 

observat. 

3. He contrastat la bibliografia amb l’experiència d’alguns professionals de 

l’ensenyament. 

4. He arribat a uns objectius i els he programat amb activitats. 
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EL TREBALL DE LES EMOCIONS A PRIMER CURS DEL PRIMER CICLE DE 

PRIMÀRIA 

 

I. JUSTIFICACIÓ DEL TREBALL 
 

Segons l'OMS (organització Mundial de la Salut) la Salut no consisteix només 

en l'absència de malaltia, sinó que és 'un estat complet de benestar físic, mental i social.  

 

Si a l'escola pretenem educar els infants, no només transmetre'ls uns continguts, hem de tenir 

en compte que els factor físics, mentals i socials s'han de tenir presents per tal que les 

condicions per a l'ensenyament siguin  òptimes.  

  

Tradicionalment, l'educació de les emocions s'ha dut a terme des de la família. Actualment, 

però, en una societat que canvia ràpidament i que està plena de problemes socials, l'escola 

necessita actuar de manera complementària amb la família per tal de poder aconseguir que els 

nins siguin més feliços, perquè si no hi ha felicitat i tranquil·litat no hi ha èxit escolar.  

 

És per això que aquest treball va dirigit a primer de primària, ja que és una edat crucial en 

l’educació i el creixement dels infants; perquè és un moment de canvi important a nivell 

emocional: ens incorporam definitivament al món escolar i entram dins una dimàmica més 

reglada i competitiva; per ventura també canviam d’escola i d’amics. Començam a usar uns 

llibres molt grossos i diferents per a cada matèria,... 

A més un nin que comença primària al primer curs no té res a veure amb un nin que acaba el 

segon curs de primària: durant aquests dos anys ha adquirit coneixements molt bàsics i 

necessaris per a continuar amb el seu procés d’escolarització: aprèn a llegir i a escriure, a fer 

operacions matemàtiques bàsiques, ... és per això que consider que encara que el lapse de 

temps és només de dos anys els aprenentatges adquirits són tan grans que no pot fer el mateix 

un nin de primer de primària que un de segon. He preferit començar per primer de primària 

amb el desig d’algun dia poder continuar fent activitats per a segon. 
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1. L’educació emocional: un nou concepte primordial a primària 
 

El Decret que regula l’educació primària a les Illes Balears, (Decret 67/2008, de 6 de juny de 

2008, pel qual s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments de l’educació infantil, 

l’educació primària i l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears) que enguany 

encara és vigent però que ja sabem que té els dies comptats per l’arribada de la LOMCE,  

estableix la següent definició d’educació:  

 
“L’educació és el mitjà més adequat perquè la persona pugui construir la seva identitat personal, configurar la 

comprensió de la realitat integrant totes les seves dimensions i desenvolupar al màxim les seves capacitats en 

una societat en canvi continu. 

 

(…) 

 

A més, l’educació és el mitjà més adequat per garantir l’exercici de la ciutadania democràtica, responsable, 

lliure i crítica, la qual resulta indispensable per a la constitució de societats avançades, dinàmiques i justes. Per 

aquest motiu, una bona educació és la riquesa més gran i el principal recurs d’un país i dels seus ciutadans i 

ciutadanes 

 

(…) 

 

L’educació ha de ser un element fonamental en la construcció de la personalitat dels ciutadans i en el seu 

desenvolupament en el si de la societat” 

 

Els continguts que l’escola ensenya són un mitjà per arribar al desenvolupament complet de 

la persona, per tant, l’educació completa o integral es troba en la base de qualsevol 

plantejament educatiu. A la vegada ens posa de manifest que el nin en edat escolar és un ésser 

en procés de formació que necessita créixer i desenvolupar-se de manera completa per tal de 

ser un ciutadà responsable. 

 

És més, l’escola forma persones i la persona per definició és quelcom més que un intel·lecte; 

la seva formació depèn de molts factors. El nin necessita treballar les seves emocions, la seva 

socialització, el seu cos i la seva psicologia entre altres aspectes per tal de desenvolupar-se en 

harmonia. 
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Això que s’anomena educació emocional s’ha posat especialment de moda aquests últims 

anys. Una simple revisió de la bibliografia en aquest sentit ja ho posa de manifest. Només per 

posar un exemple, a Catalunya hi ha un grup estable de persones que treballen aquest tema i 

que posen en comú els seus descobriments en les jornades d’Educació emocional que se 

celebren anualment durant el mes de març. Enguany el programa ha comptat amb estudiosos 

com Blanca Barredo Gutiérrez, Núria Garcia Aguilar, Antoni Giner Tarrida, Núria Perez 

Escoda i Amèlia  Tey Teijón. El capdavanter d’aquest grup és, sens dubte, Rafael Bisquerra 

Alzina que a les jornades del passat 21 de març de 2015 s’expressava així en relació a 

l’educació emocional:  

 
‘La finalitat de l’educació emocional és el benestar. Hi ha diversos tipus de benestar (material, físic, social, 

professional, emocional, subjectiu), un d’ells és, precisament el benestar emocional, que té molt a veure amb 

l’experiència d’emocions positives. L’educació emocional és anterior al sorgiment de la psicologia positiva, 

però des d’un marc integrador, ha anat incorporant les seves aportacions sobre el benestar’ 

 

 

Rafel Bisquerra és autor també de nombroses publicacions en aquest sentit i capdevanter i 

destacat d’aquest tema a l’Estat espanyol. Una de les seves publicacions més recents, del 

2009, titulada Psicopedagogía de las emociones, ens posa al corrent de la importància, i a la 

vegada de la novetat, que suposa l’estudi de les emocions:  
 

"La investigación sobre las emociones es algo relativamente reciente. A partir de los años noventa del siglo 

pasado, se produjo un gran impulso con las aportaciones de la inteligencia emocional, la neurociencia, la 

psiconeuroinmunología, la psicología positiva, etc. Todos estos conocimientos nos afectan personalmente en 

nuestra forma de sentir, pensar, actuar y al relacionarnos con otras personas. La educación emocional tiene 

como objetivo el desarrollo de competencias emocionales, que son básicas para la vida.” (Bisquerra, 2009)” 

 

En el cas que ens ocupa, però, resulta especialmente rellevant el seu llibre Educación 

emocional. Programa para educación primària (6-12 años). És, precisament  a partir dels sis 

anys que els nins prenen consciència d’ells mateixos, perfeccionen el seu llenguatge, 

incrementen la creativitat i l’autonomia, etc. Els continguts que s’exposen en aquest llibre 

justifiquen que dediquem el nostre treball a aquest curs i cicle. En aquest sentit Bisquerra 

apunta: 
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A partir de los seis años en el desarrollo de la personalidad, y la escuela, como generadora de conocimientos, 

debe basar el aprendizaje tanto en la parte cognitiva como en la afectiva, ya que en las diferentes etapas del 

desarrollo los aspectos emocionales juegan un papel esencial en la vida y constituyen la base o condición 

necesaria para la formación de la personalidad. 

El programa de educación emocional que se presenta en esta obra tiene como objetivo favorecer el desarrollo 

integral del niño y contempla todas y cada una de las dimensiones de la vida en la formación de las personas: 

cognitiva, físico-motora, psicológica, social y afectivo-emocional. Se trata de un programa eminentemente 

práctico y está estructurado en cinco grandes bloques temáticos: conciencia emocional, regulación emocional, 

autoestima, habilidades socio-emocionales y habilidades de vida." 

Un simple entrecomillat com aquest ja ens permet de saber quines considera que són, Rafael 

Bisquerra, aquelles dimensions de la persona que s’han de treballar des de l’escola: la 

cognitiva, que és la que s’ha treballat més tradicionalment, la físicomotora, la psicológica, la 

social i l’afectivoemocional. I és ben cert que l’educació emocional és una d’elles. I 

importantíssima. 

 

De fet, la teoria sola no m’hauria decidit a triar aquest tema com treball de grau. Durant la 

realització de les meves pràctiques al centre docent, he vist que els alumnes pateixen diversos 

problemes emocionals que per ventura els impedeixen de progressar a bon ritme en el seu 

aprenentatge. Aquests problemes emocionals més freqüents que podem trobar a una classe 

primer de primària són per exemple la manca de confiança en  un mateix, tenir l’autoestima 

baixa, una manca de motivació, els problemes derivats de les relacions familiars: gelosies, 

ansietat, roblemes relacionats amb la pèrdua d’alguns dels progenitors, separacions. 

Tot això posa de manifest la necessitat necessitat de treballar aquest tema des de l’escola. 

 

 

  2. Definició d’emoció 
 

Una vegada revisades algunes definicions d’emoció que es presenten als diferents diccionaris 

de psicologia em quedo amb la proposta de que, segons Darwing, les emocions no són un 

fenòmen exclusivament humà sinó que també n’existeixen en els animals. Les emocions en 

els animals i en l’ésser humà funcionen com a senyals que comuniquen intencions. 
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Darwin (1984:59-60) afirma que cada moviment facial era en primer lloc “útil, i que la seva 

funció expressiva es derivava d’una funció pràctica, que explica la majoria de les expressions 

i gestos emprats involuntàriament per l’esser humà i els animals inferiors, sota la influencia 

de diferents emocions i sensacions. Aquest autor analitzà emocions com la vergonya, la 

modestia, la ira, la tristesa, la frustració, el plaer, la por, la pena, la resignació, el menyspreu i 

l’ansietat. Les emocions han estat mecanismes útils per la supervivència en el passat, pel fet 

de funcionar com a mecanismes reflexes que desencadenen una acció, tot i que al llarg del 

temps han anat perdent la seva funció originària. 

 

 

3.El desenvolupament emocional de l’infant: evolució 
 

Des de la pàgina web de l’hospital clínic, es publica Una petita guia per a pares i mares , 

dels infants de 0 a 18 mesos de la qual podem extreure la següent informació sobre l’evolució 

de les emocions: 

• Entre els 8 i 9 mesos: els nens comencen a respondre a les reaccions del cuidador. És 

el naixement del desenvolupament social. 

• Entre els dos i tres anys els nens desenvolupen la comprensió emocional a través del 

llenguatge i del joc simbòlic. 

• Als quatre anys apareix la separació entre el jo i els altres.  

• Entre els sis i set anys són capaços d’admetre les emocions ambivalents 

• Cap als 7 i 8 anys són capaços d’admetre les emocions ambivelents i simultàniament 

en els altres. 

• Entre els 8 i 12 anys són capaços de regular les emocions. 

 

Resta confirmat, idò, que les emocions es desenvolupen a mesura que el nen creix. Ho 

confirma el llibre d’Agnès Renom, titulat Educación emocional programa para educación 

primària (6-12 años). Aquesta autora explica que el nin a partir dels sis anys, el nin amplia el 

seu camp de coneixement gràcies a la influència de l’escola que es convertirà un punt 

important que es relacionarà amb la vida familiar. Serà el moment de les relacions entre 

iguals, que començaran a adquirir una importància extraordinària. El joc col·lectiu serà, ara, 

el centre de tot. Tot això anirà acompanyat d’una sèrie de canvis en el sistema neuromotor 

que cada vegada possibilitarà una major precisió. Dins tots aquests canvis són importants 
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també els canvis emocionals. Les emocions neixen amb el naixement de l’infant i es 

comencen a desenvolupar a la família. Cap als sis anys tindrà lloc una major autonomia en 

aquest sentit i també l’entrada en contacte amb els iguals, fet que suposarà una evolució 

emotiva important. 

 

Cap als sis anys, segons Renom, el nen serà capaç d’identificar i verbalitzar les seves pròpies 

emocions ‘estic nerviós’, per exemple i la base dels seus sentiments tindrà de punt de partida 

en els fets que ha viscut durant els seus primers anys. No serà però fins als nou anys quan es 

desenvoluparà l’empatia (Renom, 2007)  

 

 

4.Conceptes clau en el treball de les emocions 
Tenint en consideració que Rafel Bisquerra és el capdavanter del grup de treball de les 

emocions, ens hem de permetre de resumir aquí alguns dels conceptes claus en aquest sentit 

que exposa al seu blog de competència emocional ja que constitueixen el millor referent 

teòric per al treball que ens ocupa:  

 

a. El concepte de consciència emocional 
És una capacitat que consisteix en la presa de consciència de les emocions pròpies i de les 

emocions dels altres, tot incloent l’habilitat per a captar el clima emocional en un context 

concret. En aquest context s’han de tenir en compte els aspectes següents: 

 

b. Conciència de les pròpies emocions:   
És la capacitat de percebre els propis sentiments i emocions, identificar-les i etiquetar-les.  La 

possibilitat d’experimentar emocions múltiples i de reconèixer la incapacitat de prendre 

consciència dels propis sentiments degut a la intenció dinàmica inconscient. Tot això és un 

procés que consisteix en: 

 

- Donar nom a les emocions: És l’eficàcia a l’ús del vocabulari adequat i del saber emprar 

expressions disponibles a un context natural determinat per designar els fenòmens 

emocionals. 
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- Comprensió de les emocions dels altres: És la capacitat per rebre les emocions i els 

sentiments dels altres i d’implicar-se empèticament en les seves vivències emocionals. 

  

- Conscienciació de la interacció entre emoció, cognició i comportament: Els estats 

emocionals incideixen en el comportament i aquests en l’emoció, ambdós poden regular-se 

per la cognició. Moltes vegades pensam i ens comportam en funció de l’estat emocional. 

 

La conciencia emocional és el primer pas per poder passar a les altres competències 

emocionals. 

 

 

5. Principals temes a treballar relacionats amb les emocions: 
 

Una vegada analitzats els principals aspectes teòrics crec que cal desenvolupar un pla per 

treballar les emocions a primer de primària tot determinant objectius, continguts i activitats. 

Hem d’intentar que els alumnes siguin capaços de percebre e mon de manera positiva per 

poder gaudir de tot el que estan fent: de l’ara i de l’avui. També serà important millorar la 

comunicació amb els altres ja sigui a través del contacte ocular, comunicació corporal, 

conversa,... Convendrà també analitzar conductes model i retirar aquells sentiments que ens 

provoquin culpabilitat i responsabilitat. Els alumnes s’hauran de relaxar i estar tranquils per 

poder ser feliços. A més, caldrà tenir una autoestima ben treballada, millorar les actituds 

empàtiques i assumir el ‘nosaltres’ en comptes del ‘jo’. 
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III. APARTAT PRÀCTIC 
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1. L’Educació emocional al primer curs del primer cicle de primària  
 
Una vegada analitzats els currículums vigents (que es troben publicats a la pàgina de la 

Conselleria d’educació i cultura del Govern Balear notam que l’educació emocional pot ser 

un tema transversal que es pot tractar des de les diferents àrees. Per exemple, i és només un 

aspecte d’activitats que es poden dur a terme, es pot treballar de manera teòrica i reflexiva 

quan a Ciències naturals es treballa el concepte de salut i malaltia o quan a les diferents 

assignatures de llengua s’expliquen històries per introduir algun tema o quan a anglès, català 

o castellà es treballen els adjectius i les paraules que expressen els estat d’ànims. Un mestre 

que tengui l’ull posat en el tema i que sigui conscient de la seva importància sempre trobarà 

algun punt per connectar la seva tasca diària amb l’educació emocional. 

 

En el cas que ens ocupa, però, i com que ens disposam a redactar un pla que es pugui 

treballar directament amb els alumnes, hem analitzat els currículums i hem observat que els 

alumnes de primària tenen una sessió i mitja cada setmana de religió catòlica o bé d’una 

matèria que té per nom valors socials i cívics. Una vegada llegit el currículum hem decidit 

treballar el tema de les emocions des d’aquesta matèria ja que és la matèria més pròxima a 

l’educació emocional. 

 

A la introducció i finalitats del currículum d’aquesta matèria diu que es proposa de contribuir 

a la formació de la personalitat de l’infant per tal de convertir-lo amb un ciutadà responsable i 

capaç de viure en societat. Una simple lectura al paràgraf en qüestió ja deixa clar que molts 

dels termes que hi surten són els que hem usat quan hem desenvolupat què significa 

l’educació emocional; i és especialment destacat allò que hem remarcat:  
[http://weib.caib.es/Normativa/Curriculum_IB/educacio_primaria_.htm] 

 
“L’àrea incita a la reflexió i proposa aprenentatges relatius a la dignitat personal, al respecte als altres i als 

valors socials en la convivència. La pretensió primera és que cada alumne adquireixi les competències 

necessàries per construir un autoconcepte ajustat i una bona autoestima, per adoptar iniciatives 

responsables i viure amb dignitat. Un cop elaborada la seva identitat personal, l’infant està preparat per 

reconèixer l’altre. Per això, s’indueix a l’empatia, al respecte i a la tolerància de les altres persones i es proposen 
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elements relacionats amb les habilitats necessàries per relacionar-se i actuar d’acord amb els drets i deures 

humans fonamentals”. 

 

2. Contextualització de les emocions dins el currículum 
ordinari 

 

Quan es parla de la metodologia, el currículum d’Educació primària de la Conselleria 

d’Educació s’expressa en aquests termes: 

 
‘La metodologia a l’aula s’ha de fonamentar en la relació entre el progrés personal i l’acadèmic, perquè equilibri 

afectiu i aprenentatge van units i s’enforteixen mútuament. Les decisions metodològiques es guiaran per 

l’objectiu de facilitar el desenvolupament de persones ben formades i informades, capaces d’assumir els seus 

deures i defensar els seus drets, exercir la ciutadania activa, incorporar-se a la vida adulta de manera 

satisfactòria i desenvolupar un aprenentatge permanent al llarg de la vida’ 

 

I si continuam amb la lectura d’aquest document notam que afirma que el fet que l’alumne se 

senti protagonista i valuós i valorat és una eina necessària per tal de poder progressar. De fet, 

dels objectius que es proposa, i no en farem la llista en aquest apartat del nostre treball en 

volem aportar dos que seran els que donaran peu a desenvolupar la nostra acció a l’aula i que 

seran objecte del nostre treball amb els alumnes:  

 

-Adquirir habilitats per a la prevenció i per a la resolució pacífica de conflictes, que els 

permetin desenvolupar-se amb autonomia en l’àmbit familiar i domèstic, així com en els 

grups socials amb els quals es relacionen. 

-Desenvolupar les capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i en les relacions 

amb els altres, així com una actitud contrària a la violència, als prejudicis de qualsevol tipus i 

als estereotips sexistes 

 

Si hem seleccionat aquests dos objectius és com a conseqüència de la nostra pràctica 

educativa al centre escolar, del contacte directe amb els nins a la Mallorca d’avui dia. És a 

l’aula on hem notat que cal treballar diferents aspectes a partir dels principals problemes que 

presenten en aquest sentit els alumnes de primer de primària. Per tant, els programes 

educatius ens donen l’oportunitat de poder ajudar als alumnes a progressar en aquest sentit. 

Cal remetre ara a l’apartat de la introducció en què exposàvem els aspectes que pensàvem 

que calia treballar. 
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Si continuam amb l’anàlisi del currículum notem que s’estructura en tres blocs de continguts 

dels quals nosaltres treballaríem de manera prioritària els dos primers:  

 
-‘Bloc 1. “La identitat i la dignitat de la persona”. Tracta dels aspectes personals: l’autoconeixement, 

l’autoestima, la dignitat i la identitat, el reconeixement de les emocions pròpies i dels altres, l’autonomia, la 

convivència i la resolució de conflictes. Un aspecte prioritari, relacionat amb l’autonomia personal, és sempre 

l’assumpció de les pròpies responsabilitats. 

-Bloc 2. “La comprensió i el respecte a les relacions interpersonals”. Tracta de la tolerància, de les habilitats 

socials i les relacions amb els companys i amb els adults, del reconeixement de la dignitat de totes les persones, 

del respecte a l’altre encara que mantenguin opinions i creences diferents, de la diversitat i els drets de les 

persones. Així mateix, des del reconeixement de la diversitat cultural i religiosa present a l’entorn immediat es 

treballa l’amistat i el reconeixement de les conseqüències dels prejudicis socials. 

Bloc 3. “La convivència i els valors socials”. Proposa un model de relacions basat en el reconeixement de la 

dignitat de totes les persones, del respecte a l’altre encara que mantenguin opinions i creences diferents, de la 

diversitat i els drets de les persones. Així mateix, es planteja treballar el respecte crític pels costums i per les 

formes de vida diferents de les pròpies i permet proporcionar elements per identificar i rebutjar situacions de 

marginació, discriminació i injustícia social. Tracta de la convivència en les relacions amb l’entorn, dels valors 

cívics en què es fonamenta la societat democràtica (respecte, tolerància, solidaritat, justícia, igualtat, ajuda 

mútua, cooperació i cultura de la pau) i de l’exercici dels drets i deures que corresponen a cada persona dins 

aquests grups, identificant la diversitat, rebutjant la discriminació i valorant la participació i les seves vies. 

Proposa un plantejament social més ampli: la necessitat i el coneixement de les normes i els principis de 

convivència establerts per la Constitució i l’Estatut d’autonomia. També cerca fomentar l’educació viària i 

actituds de respecte que incideixin en la prevenció dels accidents de trànsit. 

 

A més, aquesta programació es troba desenvolupada en objectius específics i seqüenciada per 

cursos, concretament per a primer, segon i tercer de manera conjunta. És per això que 

nosaltres ara desenvoluparem una programació per adaptar aquest currículum a les necessitats 

dels alumnes que hem tingut de pràctiques. A continuació, i és l’aportació essencial del 

present treball de fi de grau, desenvoluparem un manual d’activitats per treballar-ho tot junt a 

partir d’experiències que hem recollit a través de mestres de diferents escoles i de fonts 

bibliogràfiques diverses. 

 

Aquestes activitats s’han duit a terme a partir d’una sèrie d’entrevistes realitzades a diferents 

professionals de l’ensenyament que imparteixen classe a aquest nivell educatiu a centres 

escolar públics i privats. A partir d’una sèrie d’entrevistes hem comprovat que el tarannà de 

cada professor és el que fa que una activitat funcioni i sigui útil o no i que és molt necessari 
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estar convinçut del que fas per poder-ho dur a terme. Les persones entrevistades, crec que 

escau parlar-ne perquè constitueixen una font per a aquest treball, són: 

 

• Aina Santandreu Brunet, professora de llengua anglesa del col·legi La Salle de 

Manacor, amb cinc anys d’experiència i enguany, tutora de primer cicle ens ha 

explicat activitats de tots els nivells educatius. El centre treballa un programa 

d’Educació emocional del qual ens ha explicat alguns detalls. 

• Francesca Sureda Font, que actualment treballa a l’IES Manacor però que compta 

amb anys com a professora de primària al col·legi sant Francesc on va ser tutora de 

primer cicle i va treballar algunes activitats. 

• Catalina Cabrer Galmés, que treballa al CEIP Sa Graduada i que no ha estat 

directament entrevistada sinó que hem agafat idees dels productes finals dels seus 

treballs que els alumnes porten a casa.  

• Maria Aurora Santandreu Brunet que treballa al CC Bonaventura d’Artà i que té una 

ampla experiència en el tema de les dinàmiques de grups.  

 

El contacte amb totes aquestes persones ha resultat molt enriquidor a nivell personal i 

sobretot molt motivador perquè m’ha permès veure com una sèrie de persones amb 

qui compartesc un àmbit que no és el professional duen a terme la seva tasca com a 

mestres amb una gran dosi de motivació i he considerat important incloure-les aquí 

perquè són una font oral amb la qual aquest treball compta. 
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3.Programació de l’Educació Emocional per a primària. 
 

 
EDUCACIÓ SOCIAL I CÍVICA: PRIMER DE PRIMÀRIA 

Objectius: 

1. Desenvolupar l’autoestima, la confiança en un mateix, l’afectivitat i l’autonomia 

personal en les relacions amb les altres persones, així com una actitud contrària a 

la violència, els estereotips i els prejudicis. 

2. Créixer en un ambient d’harmonia i tranquil·litat personal en què es valori el 

silenci, la calma i la serenitat. 

3. Desenvolupar habilitats emocionals, comunicatives i socials per actuar amb 

autonomia en la vida quotidiana i participar activament en les relacions de grup, 

mostrant actituds generoses i constructives. 

4. Aprendre de manera progressiva a afrontar els problemes que la vida personal i 

diària ens planteja: la pèrdua d’un esser estimat, la separació dels pares, el 

naixement d’un germà, 

5. Reconèixer que la diversitat enriqueix i que no ha de ser un obstacle per a la 

convivència, mostrar respecte pels costums i per les maneres de viure de persones i 

poblacions diferents de la pròpia. 

 

− Continguts: 
 

 

1. El reconeixement de les 

emocions pròpies i 

alienes. 

2. L’autoestima i 

l’autoconeixement. 

3. L’expressió de les 

emocions positives. 

Criteris d’avaluació 
 

 

-Reconeix quin és el 

seu estat anímic. 

-Expressa les pròpies 

emocions. 

-Entén les històries i 

contes que se li 

expliquen i els 

Estàndards 
d’aprenentatge 

avaluables 

-Presenta les fitxes 

d’acord amb la proposta 

de la mestra. 

-Relaciona un objecte 

amb una situació feliç. 

-Reconeix el que li passa 

a si mateix i als altres 
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4. Les situacions que 

generen estrés i que 

viuen alguns alumnes 

de la classe: l’empatia. 

5. La creació de situacions 

de relaxació i de 

trobada amb un mateix. 

relaciona amb la vida 

diària. 

-Té una actitud 

receptiva. 

-Expressa opinions 

sobre un tema 

-Comparteix detalls de 

la seva vida amb els 

altres.  

-Valora i escolta el 

silenci. 

-Capta les situacions 

d’estrés i intenta 

resoldre-les de manera 

positiva. 

-Valora el silenci i la 

tranquil·litat. 

 

-Fa silenci i gaudeix de 

l’activitat 

-Realitza l’activitat. 

-Respon correctament 

preguntes de certa 

complexitat. Realitza el 

dibuix amb correcció. 

 

 

 

4. Activitats d’educació emocional per a primer cicle de 
primària.  

 
1. EL DIARI DE CAP DE SETMANA: 

Aquesta activitat s’ha de començar a fer a partir de la segona setmana de classe i 

setmanalment durant tot el curs. 

OBJECTIU: 
Prendre consciència de la pròpia situació i de les activitats que realitzam de manera 

quotidiana així com també de les persones amb qui les compartim 

Continguts: 
 

El diari de classe 

Criteris d’avaluació: 
 

-Realitza el diari amb 

Estàndards avaluables: 
-Presenta les fitxes d’acord 

amb la proposta de la 
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motivació.  

-No dubta a l’hora de 

seleccionar les activitats 

que esmenta. 

-Reflexiona sobre la pròpia 

activitat. 

 

mestra. 

El diari de cap de setmana: 

Cada dilluns quan els nins tornen del cap de setmana es troben un full tamany quartilla 

amb línies marcades. Han redacció de què han fet el cap del setmana. D’aquesta manera 

ells reflexionen sobre les seves activitats. Al principi del curs saben escriure poc i 

posaran només una frase senzilla amb un dibuix, però a mesura que avança el curs es 

nota com progressen (fan les frases més llargues, passen de la lletra més mal trassada a 

una lletra més clara i definida,...). Podran completar la fitxa amb un dibuix. La mestra 

podrà comentar la feineta amb cada alumne individualment mentre la va fent, un dia a 

amb un i un altre dia amb un altre. 

Convé que a final de curs fem una bona portada i ho enviem a la família. Allà, els nins 

molt orgullosos ho llegiran amb els pares i comprovaran que han fet moltes més 

activitats que les que es pensaven. D’aquesta manera es convertirà també en una eina de 

treball emocional de la família completa. 

 

 

 
2. EL JOC DE LES EMOTICONES 

Aquest joc es pot començar a fer durant el primer trimestre i es pot augmentar 

la seva complexitat al llarg del curs. 

OBJECTIU: 

Reconèixer els estats anímics en un mateix i en els altres 

Continguts: 
-Els diferents estats 

anímics. 

-Verbalització de 

sentiments. 

Criteris d’avaluació: 
-Reconeix els estats 

anímics i els analitza tot 

relacionant-los amb un 

símbol. 

Estàndards avaluables: 
-Relaciona estats anímics 

amb emoticones i explica 

per què  
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Joc de les emoticones: 

Demanam als nins que portin de casa uns cartrons retallats amb un plat com a plantilla. 

A classe posam a la pissarra diverses emoticones perquè les puguin copiar: content / trist 

/ enfadat / nerviós,... 

Entretant reflexionarem sobre quan ens sentim contents, trists, enfadats o nerviosos. 

Després els nins posaran les quatre emoticones sobre el pupitre i nosaltres explicarem 

algunes situacions que ells han d’escoltar i aixecar l’emoticona corresponent. Una llista 

de possibles situacions són les següents: 

-El meu amic o meva amiga ha cercat una altra parella per anar amb el bus de l’excursió 

de la setmana que ve i jo ara hauré d’estar totsol o tota sola... 

-La mestra m’ha dit que no fet una activitat bé. 

-En Miquel de la classe m’ha empès i jo li he pegat un toc. 

-Fa molta estona que no veig na Maria, una cosina meva amb qui m’agrada molt jugar. 

-He anat a la fira i m’ho he passat molt bé. 

-He disfrutat molt fent una feineta i a més m’ha sortir molt bé 

... 

 

Una vegada acabada aquesta activitat poden dur aquestes emoticones a casa seva i els 

podem suggerir que les utilitzin i que expliquin l’activitat als pares.  

 

A la classe ens quedaran unes emoticones que podrem utilitzar per veure què ens passa 

quan tenim un conflicte o per expressar com ens trobam en un moment donat. 

 
 

3. EL SAC DELS RECORDS PRECIOSOS 
Aquest joc és adequat per fer-lo durant el segon trimestre. S’ha de tenir en compte que 

tots els nins han de poder portar el sac a casa i així s’ha de decidir la data de 
començament en funció del nombre d’alumnes. 

 

OBJECTIU: 
Compartir la felicitat. 

 

Continguts: Criteris d’avaluació: Estàndards avaluables: 
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-La felicitat i el record 

La verbalització 

d’experiències positives. 

Sap reconèixer quines 

experiències de felicitat hi 

ha a la seva vida diària i 

expressar-les. 

-Relaciona un objecte amb 

una situació feliç. 

-Reconeix el que li passa a 

si mateix i als altres 

El sac dels records preciosos 

És una bona manera de començar la setmana. Cada cap de setmana un alumne se’n du 

una bossa de roba a casa seva i l’ha de dur amb un objecte a dins que li recordi una 

experiència positiva que haurà d’explicar als altres. 

El sac no és transparent i per això quan l’alumne arriba a classe tots posen la mà dins el 

sac i intenten endevinar quin objecte hi ha a dins. 

Després treuen l’objecte i la mestra demana als alumnes per quin motiu els sembla que 

aquell alumne ha duit aquell objecte. Després ve el torn de la música. Posam un segonet 

de música que precedeixi la seva explicació i que marqui un silenci abans de començar 

la seva intervenció tot centrant l’atenció. Després l’alumne ens explica per què ha triat 

l’objecte. 

Podem exposar l’objecte durant tota la setmana. 

 

 

 
4. QUIN PESONATGE T’AGRADA MÉS? 

Aquesta activitat és adequada per aquell moment del curs en què els alumnes puguin 
llegir el conte. En podem tenir uns quants exemplars que els alumnes duguin a casa 

juntament amb unes orientacions de treball per als pares. 

OBJECTIU: 
-Identificar-se amb distints personatges d’un conte 

-Intentar afrontar la por. 

Continguts: 
Identificar-se amb 

personatges que 

assumeixen rols diferents 

Criteris d’avaluació: 
-Identifica les seves pors. 

-S’identifica amb algun 

personatge. 

-Aprofundeix en l’anàlisi 

dels sentiments. 

Estàndards avaluables: 
-Contesta de manera 

ordenada les preguntes que 

se li formulen. 

-Aprofundeix en l’anàlisi 

dels sentiments de l’Èlix. 

Quin personatge de conte m’agrada més 
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Aquesta activitat s’ha de dur a terme a partir del conte Ulls de peix de l’editorial La 

Galera. Explica la història d’un peix que té por dels pops, de les garotes, dels cargols de 

mar, etc i que a cadascun li troba un motiu per tèmer; finalment, decideix pintar-se uns 

ulls molt grossos i d’aquesta manera aconsegueix crear la sensació de respecte. 

Els alumnes s’han d’identificar amb el protagonista i han de pensar de què tenen por i 

verbalitzar-ho.  

 

 
Ulls de peix, La Galera, SAU (12/02/2003) 

 

 

 

 

5. EL SEMÀFOR 
Farem aquesta activitat quan els nins siguin capaços d’escriure espontàniament 
allò que volen dir. 

OBJECTIU: 
Reconèixer les pròpies emocions 

Continguts: 

Les emocions positives i 

negatives 

Criteris d’avaluació: 

Coneix les pròpies 

emocions 

Estàndards avaluables: 

Respon de manera adequada 

les preguntes formulades. 

Concurs del semàfor 

Dibuixarem dues rodones sobre un cartró i en pintarem una vermella i una de verda. 

Després projectarem unes imatges a la pantalla d’una sèrie de fotografies. Després de 

cada imatge deixarem un minut de música perquè ells apuntin una paraula sobre el 

cercle (el verd si és una  situació agradable) que representi el concepte. 

Exm: una situació de comiat i ells han d’apuntar la paraula ADEU. 
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6. EL MAR 
Aquesta activitat es pot repetir algunes vegades durant el curs. S’ha de fer en la 

mesura que els alumnes dominin els diferents mecanismes d’expressió. 

OBJECTIU: 

Treballar la relaxació 

Continguts: 
La relaxació 

Criteris d’avaluació: 
Aprendre a relaxar-se 

encara que sigui durant uns 

minuts 

Estàndards avaluables: 
Fa silenci i gaudeix de 

l’activitat 

EL MAR 

Durant una estona projectarem una imatge de la mar, de les ones que van i venen 

suaument, amb el so de la mar de fons. Ells visualitzaran la imatge i després els donarem 

un full perquè mentre continuen sentint el mateix so facin un dibuix de les sensacions 

que els ha provocat el mar. 

 

 
7. ESCOLTA EL SILENCI 

Aquesta activitat es pot realitzar diferents vegades al llarg del curs i els 

alumnes podran plasmar de manera gràfica el que pensen segons el moment 

en què es trobin de l’adquisició de la lectoescriptura. 

OBJECTIU: 

Escolta el silenci 
Aprendre a fer silenci i a gaudir del silenci 

Continguts: 

El silenci 

Criteris d’avaluació: 

Respon bé la graella 

proposada 

Estàndards avaluables: 

Escolta el silenci i el 

remarca com el que més li 

ha agradat. 

Els nins escoltaran el silenci durant dos minuts. És important que facin l’activitat 

d’escoltar-lo i d’escoltar els sorolls que sentim quan estam en silenci. Després els 

passarem un full separat en dues bandes amb una música de fons perquè ells anotin o 
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dibuixin quins sons hem sentit quan fèiem silenci i també perquè apuntin a la part 

inferior el que més els ha agradat d’aquesta estona. Segurament diran que el silenci. 

 

8. EL MEU FULL PREFERIT 
Convé fer aquesta activitat cap a final de curs quan els nins ja se sàpiguen expressar per escrit 

i es coneguin bé. 

OBJECTIU:  
Treballar l’autoestima  

Continguts: 
-Treballar el concepte que 

tenim dels altres i el que 

els altres tenen de nosaltres 

-Aprendre a trobar les 

coses positives, les 

qualitats, dels altres. 

Criteris d’avaluació: 
-És capaç de trobar 

adjectius positius per a tots 

els seus companys. 

-S’alegra del que els seus 

companys troben d’ell. 

Estàndards avaluables: 
-Realitza l’activitat. 

EL MEU FULL PREFERIT 

La professora ha preparat un full amb una foto de cadascú o amb el nom escrit. En sonar 

un timbre faran rodar cadascú el seu full (ens passarem el full) en el sentit de les agulles 

del rellotge. Estarem situats en rotllana. Quan rebem el full hem de posar una qualitat de 

la persona que hi ha a la imatge, si és possible, sense repetir-ne cap. Per això, anirà molt 

bé haver treballat l’adjectiu o la descripció a català, castellà o anglès.  

 

 

 

9. L’ARANYA 

Aquest joc és molt interessant per fer a principi de curs amb els noms propis, 

per aprendre’ls i amb altres qualitats més endavant. El fil se pot substituir per 

una pilota. 

OBJECTIU: 
Treballar els valors 

Continguts: 

Conèixer els altres i 

valorar-los 

Criteris d’avaluació: 

Recordar el que ens han dit 

els altres 

Estàndards avaluables: 

Fa l’aranya i la desfà de 

manera correcta 
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.Valorar el que fan els 

altres 

Per fer l’activitat del joc de l’aranya ens situam en rotllana i un alumne té un cabdell de 

fil. Aquest agafa l’extrem i tira el capdell a un altre de manera que es traci un fil de 

teranyina. Quan tira el fil ha de dir una cosa que li agrada fer o una cosa que no li agrada 

fer. El company que rep el fil també en guardarà el cap i el tirarà a un altre dient una 

cosa també. I aquest a un altre i així successivament. 

En acabar i estar tot enganxats a l’aranya haurem de desfer però ara haurem de dir el que 

ha dit aquell a qui enviam el cabdell perquè el debani. 

 

 
10.  JOC DEL MIRALL 

OBJECTIU: 

Mirar les nostres qualitats i les dels altres. 

Continguts: 

Reconèixer les nostres 

qualitats davant els altres 

 

Criteris d’avaluació: 

S’expressa amb claredat i 

sense complexos 

Estàndards avaluables: 

Participa de l’activitat sense 

problemes i content sabent 

com qualificar-se. 

Es tracta de passar-se un mirall i mirar-nos-hi i dir una floreta a la persona que hi ha 

reflectida que som nosaltres. Així després passam el mirall de mà al company que farà el 

mateix davant tothom. 

Si cadascú té un mirall també es poden besar o parlar fluixet amb ells mateixos mentre 

sona una música suau i no entenem el que diuen els altres però sentim el rum-rum de 

tots els que parlam. 
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11. SALUDAM 
En aquest CD hi ha moltes altres cançons que es poden aprofitar per treballar el tema de les 

emocions. 

OBJECTIU: Expressar tendresa 

Manifestar tendresa  

 

Continguts: 
Les expressions de 

tendresa 

 

Criteris d’avaluació: 
Manifesta tendresa de 

manera adequada a la 

situació 

Estàndards avaluables: 
Participa de la cançó dels 

espaguetti 

El grup Espaguetti té una cançó que parla de la manera com ens saludam a les diferents 

cultures que pot servir per introduir i treballar el tema de La tendresa. Hem d’acabar, 

després de reflexionar sobre el tema ballant tots junts la cançó. 

 

 

12. ELS REIS DEL BARRI 
A principi de curs es pot treballar el conte intuint el que diuen les il·lustracions 

mentre que més endavant els nens ja seran capaços de llegir-lo. 
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OBJECTIU:  

-Treballar l’amor de la família i els lligams afectius 

 

El conte els reis del barri explica que una nena sempre va per tot arreu amb el seu avi i 

que per tot els fan molt de cas. 

Continguts: 

-L’amor i la complicitat. 

Criteris d’avaluació: 

-Estableix relacions entre 

la seva realitat i el que 

s’explica al conte. 

Estàndards avaluables: 

-Respon correctament 

preguntes de certa 

complexitat. Realitza el 

dibuix amb correcció. 

Els reis del barri 

Després d’explicar aquesta història donam als nens una il·lustració de les que han vist al 

llibre però sense l’avi i la neta i els demanam que situïn al seu lloc la persona amb qui 

els agradaria protagonitzar el conte i ells mateixos. 
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IV.CONCLUSIONS 
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La paraula ‘emoció’ prové del llatí movere que significa ‘moure cap a fora’, ‘exterioritzar’. 

Les emocions són reaccions psicofisiològiques que representen la manera com l’individu 

s’adapta als estímuls que rep. Les emocions es desenvolupen a mesura que l’infant creix i es 

pot incidir sobre aquestes. 

Diversos grups de treball, amb Rafel Bisquerra com a capdavanter, tenen com a objectiu 

demostrar la importància de les emocions en l’ensenyament. Un moment molt important per 

aquest aprenentatge emocional es troba a primer de primària, quan l’alumne canvia de centre, 

de companys, d’etapa educativa,... La pràctica ens mostra que és necessari treballar les 

emocions des de les aules perquè les famílies ja no tenen l’exclusiva en aquest tipus 

d’aprenentatges. Si cal incloure-les en el sistema educatiu, hem de mirar què en diuen els 

currículums vigents per tal de poder desenvolupar el tema des de la legalitat i la inclusió en 

les diferents assignatures. D’aquesta manera, s’ha agafat el currículum i s’ha inclòs el seu 

treball en una de les àrees. 

 

Després d’una sèrie d’entrevistes hem constatat que fins ara el treball de les emocions s’ha 

duit a terme de manera quasi institiva. Els mestres les treballen d’esma i per ventura caldria 

regular-les editant materials que els ajudin a treballar aspectes tan importants. Per començar a 

he cercat un bon grapat d’activitats fàcils de treballar amb els nins amb les qual es poden 

aconseguir una bona sèrie d’objectius. El meu objectiu seria seguir cercant informació en 

aquest sentit i aplicar-ho a l’aula en el moment que exerceixi de mestra.
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