
Disseny del Programa d'Educació Socio-Emocional 
per a infants de 6 a 8 anys en acolliment familiar en 

família extensa

NOM AUTORA: Idoia Espí Martínez

Memòria del Treball de Fi de Màster

MISO-Màster Universitari d'Intervenció Socioeducativa amb Menors i Família

(Especialitat/Itinerari del perfil professionalitzador)

de la 

UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS 

Curs Acadèmic 2015-2016

Data 10 de setembre de 2016

Nom Tutor del Treball: Josep Lluís Oliver Torelló

Nom Cotutor (si escau) ___________________________________



Disseny del Programa Socio-Emocional per a infants de 6 a 8 anys en acolliment familiar en 
família extensa

Idoia Espí Martínez

2

ÍNDEX

Resum................................................................................................................ 4

Abstract .............................................................................................................. 4

1.- INTRODUCCIÓ............................................................................................. 5

2.- MARC TEÒRIC ............................................................................................. 7

2.1.- Contextualització..................................................................................... 7

2.1.1- Marc legal .......................................................................................... 7

2.1.2.- Marc administratiu .......................................................................... 17

2.2.- Antecedents .......................................................................................... 24

2.3.- Estudi actual de la problemàtica ........................................................... 29

3.- DISSENY DEL PROJECTE ........................................................................ 36

3.1.- Fonamentació del projecte.................................................................... 36

3.2.- Caracterització del projecte................................................................... 39

3.3.- Objectius ............................................................................................... 42

2.3.1.- Objectiu General............................................................................. 42

2.3.2.- Objectius Específics ....................................................................... 42

3.4.-  Estratègies metodològiques................................................................. 46

3.5.- Destinataris ........................................................................................... 48

3.6.- Nombre de sessions i temporalització .................................................. 48

3.7.- Incentius ............................................................................................... 49

3.8.- Sessions i activitats............................................................................... 50

3.9.- Recursos............................................................................................... 51

3.9.1.- Pressupost...................................................................................... 53

3.10.- Avaluació ............................................................................................ 56

Avaluació de progrés ................................................................................. 56

Avaluació de resultats................................................................................ 57

3.11.- Resultats esperats .............................................................................. 63

4.- LIMITACIONS ............................................................................................. 65

5.-  CONCLUSIONS......................................................................................... 67

6.- DISCUSSIÓ ................................................................................................ 69

7.- REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES ......................................................... 71



Disseny del Programa Socio-Emocional per a infants de 6 a 8 anys en acolliment familiar en 
família extensa

Idoia Espí Martínez

3

8.- ANNEXES................................................................................................... 80

ANNEX 1: SESSIONS DEL PROGRAMA..................................................... 80

ANNEX 2: QUADRE RESUM ACTIVITATS................................................ 161

ANNEX 3 QUADRE AVALUACIÓ PROGRÉS ............................................ 171

ANNEX 4 AVALUACIÓ DE LES SESSIONS .............................................. 172



Disseny del Programa Socio-Emocional per a infants de 6 a 8 anys en acolliment familiar en 
família extensa

Idoia Espí Martínez

4

Resum

És comú detectar en infants en situació d'acolliment familiar els quals han sofert 

una història de vida complicada, maltractament, negligència, etc.; grans 

bloquejos emocionals i trastorns del vincle.

Per tant, és fonamental  que, des d'edats primerenques, s'intervingui des de 

programes preventius centrats en l'educació emocional. En aquest treball es 

procura elaborar un disseny del Programa d'Educació Socio-Emocional per a 

infants d'entre 6 a 8 anys, que estan en acolliment familiar en família extensa, 

amb l'objectiu d'aconseguir un desenvolupament emocional i social saludable, 

mitjançant l'aprenentatge d'estratègies d'intel·ligència emocional, millorant les 

seves competències socio-emocionals.

Per tal d'efectuar aquest disseny, prèviament, s'ha realitzat una revisió 

bibliogràfica envers la definició, els models i els diferents estudis basats en 

l'evidència, d'intel·ligència emocional, així com diferents programes sòlids i 

validats d'educació emocional, tant a nivell nacional com internacional.   

Molts autors, han demostrat valuosos efectes beneficiosos en el 

desenvolupament dels infants, després de l'aplicació d'aquests programes. No 

obstant, es requereix un major nombre d'estudis i proves d'avaluació validades, 

per avançar en la creació de programes d'educació emocional consolidats.

PARAULES CLAUS: acolliment familiar, intel·ligència emocional, educació 

emocional.

Abstract

It is common to detect children at foster care who have suffered a complicated 

life history, abuse, neglect, etc.; major emotional blockages and attachment 

disorder.
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Therefore, it is essential that the intervention start from early ages, from 

prevention programs focused on emotional education. In this paper, we try to 

design a Socio-Emotional Education Program for children from 6 to 8 years, 

who are in foster care with their extended family, with the goal of getting a 

healthy social and emotional development, by learning emotional intelligence 

strategies, improving their socio-emotional skills.

Previously to make this design, it has been made a literature review about the 

definition, the models and different emotional intelligence studies based on 

evidence, as well as robust and validated programs of education emotional, 

both national and international level.

Many authors have demonstrated valuable beneficial effects on children's 

development, after the implementation of these programs. However, it requires 

a greater number of studies and assessment tests validated to advance in the 

creation of statements emotional education programs.

KEYWORDS: foster care family, emotional intelligence, emotional 

education. 

1.- INTRODUCCIÓ

La família és una organització social en constant evolució i canvi. La societat 

viu en continu desenvolupament, presentant nous reptes i necessitats.

Els papers de la família en la societat són molt diversos, entre ells, destaquen 

dos importants: garantir la supervivència i la integració sociocultural dels 

membres del nucli familiar. No obstant això, no sempre la família és protectora 

ni garanteix la supervivència dels descendents, impossibilitant el 

desenvolupament evolutiu adequat del o la menor. 
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Al llarg de la història, quan això succeïa molts nens i nenes  i joves adolescents 

han crescut de forma espontània i informal amb altres familiars. 

Tradicionalment, quan els pares biològics no podien fer-se càrrec dels seus 

fills, la labor de criança i educació l'exercien familiars propers com avis, oncles, 

etc., que es prestaven a la seva cura i, en última instància, si la família extensa 

faltava, es feien càrrec amics o veïnat. 

Amb l'evolució dels drets dels infants, l'Administració s'encarrega d'intervenir 

protegint al menor. Depenent de la gravetat de la desprotecció, es detecta una 

situació de risc o de desemparament. 

Per una banda, es designa situació de risc a aquella que perjudiqui el 

desenvolupament personal o social del o la menor, que no requereixi 

l'assumpció de la tutela per l'Administració, podent intervenir aquesta, 

mitjançant actuacions específiques, en el nucli familiar reduint els factors de 

risc i promovent els de protecció. Per altra, la situació de desemparament 

comporta una pràctica greument inadequada de les cures del o la menor, 

presentant un alt grau de desprotecció, albergant la tutela d'aquests, a 

l'Administració.

Quan es presenta una situació de desemparament, el nen o nena és retirat dels 

seus pares com a mecanisme de protecció. És en aquest moment, quan s'obre 

un ventall de possibilitats en el seu camí: acolliment familiar en família pròpia o 

externa, acolliment residencial o adopció. Sigui el que sigui l'opció més idònia, 

el o la menor va a patir un canvi important en la seva vida, que afectarà a nivell 

emocional i social.

Són nens i nenes amb una història de vida complicada, amb situacions 

d'abandonament, maltractament físic i/o emocional, abusos sexuals, 

negligència física i/o emocional, etc.; que arrastren experiències vitals de 

sofriment i malestar, en ocasions, amb grans bloquejos emocionals, difícils de 

canalitzar de forma adequada. Aquesta desprotecció comporta una gran 

carència de base emocional i trastorns del vincle que dificulten la gestió

adequada de les seves emocions.
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És per això que, des d'edats primerenques, és fonamental comptar amb 

programes preventius centrats en l'educació emocional, per ajudar a un bon 

desenvolupament evolutiu en tots els àmbits: personal, familiar i social.

2.- MARC TEÒRIC

2.1.- Contextualització

2.1.1- Marc legal

A nivell internacional:

En 1924 es va aprovar la primera Declaració Universal sobre els Drets del Nen, 

també denominada Declaració de Ginebra, la qual va ser el primer instrument 

internacional de drets de la infància, sorgint com a mecanisme defensiu i de 

protecció després de la I Guerra Mundial. La Declaració apuntava cap a les 

obligacions dels adults cap als nens i com aquests, eren subjectes de dret. 

Encara que va tenir poca repercussió pública, va ser un element clau per a les 

futures iniciatives internacionals respecte als drets del nen (Dávila i Naya, 

2003).

Després de la II Guerra Mundial, va néixer en 1945 l'Organització de les 

Nacions Unides (ONU). Va ser el 20 de novembre de 1959, quan l'ONU, 

basant-se a la Declaració de Ginebra, va aprovar la Declaració de Drets del 

Nen, ampliant el seu contingut. Ja no només es pensa en un contingut tangible 

per al nen, si no que se centra en les necessitats d'afecte i de comprensió. 

Comptava amb deu principis de caràcter proteccionista per a la infància, 

assumits a la Declaració dels Drets Humans. Alguns d'ells són: ensenyament 

obligatori, lliure ensenyament primari i la prohibició del treball infantil fins a certa 

edat, entre uns altres. Així mateix, va sorgir un nou concepte, l'interès superior 

del nen, considerant-los com a subjectes de dret. El seu impacte a nivell 
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normatiu va ser limitat, no obstant això, va ser un arma de lluita per millorar la 

posició dels joves davant la societat (Dávila i Naya, 2003).

En 1989, es va aprovar la Convenció de Nacions Unides sobre els Drets del 

Nen. La Convenció de les Nacions Unides va establir les bases per a una 

correcta i necessària protecció internacional del menor, que estipula els drets 

humans bàsics que tenen gaudir els nens. Es tractava d'un instrument integral 

de drets interdependents. A més, constitueix l'interès superior del nen, referint-

se al fet que el menor és la primera consideració en totes les decisions que li 

afectin. Aquest principi s'aplica sobretot en nens abandonats o delinqüents, on, 

per exemple, l'Estat ha de proporcionar assistència si els pares o tutors legals 

no compleixen amb les seves obligacions. Així mateix, la Convenció assegura 

la no discriminació, garantint en la seva màxima mesura la supervivència i el 

desenvolupament infantil. Amb açò, es presenta un horitzó més nítid dels drets 

del nen, basant-se en els drets humans, sent un punt de partida per al 

desenvolupament d'una nova actitud cap a la infància (Convención de los 

Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989).

A nivell nacional:

És en l'article 39 de la Constitució Espanyola del 1978 on, de manera concreta, 

es fa referència a la família, considerant-la un element social essencial de la 

societat que té dret a la protecció social, jurídica i econòmica adequada, per 

aconseguir el seu ple desenvolupament (BOE C. E. art.39, de 31 de octubre).

Segons J. de Paul, el Sistema de Protecció Infantil en Espanya va iniciar un 

canvi fonamental a partir de l'any 1987 amb l'entrada en vigor de la 

denominada Llei 21/1987, la qual modificava articles del Codi Civil en matèria 

d'acolliment i d'adopció: com l'adopció deixa de ser un negoci jurídic privat, es 

crea la figura de l'acolliment (familiar o residencial), es proporciona 

protagonisme als i les menors (figura de consentiment) i apareix la guarda 

administrativa com a mesura de protecció. Així mateix, es transfereix als 

Serveis Socials de es Comunitats Autònomes les competències sobre la 
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intervenció amb els nens i nenes víctimes de desprotecció familiar. Aquest 

canvi legislatiu i la transferència de competències van suposar una brusca i 

justa "desjudicialització" (BOE L.O. 21/1987, de 17 de noviembre).

Així mateix, la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del 

Menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d'Enjudiciament Civil, 

recull una sèrie d'articles centrats en els drets i deures dels i les menors, 

actuacions en situacions de desprotecció social dels i les menors, l'acolliment 

familiar i residencial, la guarda i tutela, l'adopció, etc. (BOE L. O. 1/1996, de 15 

de enero).

És important senyalar la seva modificació el 29 de juliol de 2015 ja que, es 

realitza una adaptació de l'actuació administrativa a les noves necessitats de la 

infància i l'adolescència, com ara: la situació de menors estrangers, aquells 

víctimes de violència de gènere i la regulació de determinats drets i deures. Així 

mateix, s'efectua una profunda revisió de les institucions del sistema de 

protecció a la infància i l'adolescència (BOE L. O. 1/1996, de 15 de enero).

A l'article 11 s'introdueix com a principi rector de l'actuació administrativa  la 

protecció dels menors contra qualsevol forma de violència, inclosa aquella 

produïda dins l'entorn familiar, de gènere, etc. Amb açò, els poders públics 

desenvoluparan actuacions de sensibilització, prevenció, assistència i protecció 

envers a qualsevol forma de maltractament infantil (BOE L. O. 1/1996, de 15 de 

enero).

L'article 12 senyala que es donarà prioritat a les mesures estables envers a les 

temporals, a les familiars envers a les residencials i a les consensuades envers 

a les imposades. Aquest mateix article recull l'obligació de les Entitats 

Públiques de revisar, en terminis concrets, les mesures de protecció 

adoptades, per tal realitzar un seguiment personal de cada menor (BOE L. O. 

1/1996, de 15 de enero).

A l'article 18 de l'article 172 del Codi Civil, es completa la definició de situació 

de desemparament regulada, establint per primera vegada en una norma 
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estatal, les circumstàncies que la determinen, introduint una important 

clarificació i unificació de criteris per a la seva declaració (BOE C.C., art. 172, 

de 24 de julio).

En el nou article 19 bis, en els casos de guarda o tutela Administrativa, l'Entitat 

Pública deurà d'elaborar un pla individual de  protecció que inclourà un 

programa de reintegració familiar, quant aquesta sigui possible (BOE C.C., art. 

172, de 24 de julio).

Així mateix, l'article 20 simplifica la constitució de l'acolliment familiar, 

equiparant-lo al residencial, inclús encara que no existeixi prèvia conformitat 

dels progenitors o tutors. Es trasllada a aquest article allò establert fins ara en 

l'article 173 del Codi Civil sobre la formalització de l'acolliment, introduint la 

necessitat que es valori l'adequació dels acollidors i es defineixen els criteris de 

la mateixa (no estaven recollits en la normativa estatal). Així mateix, es 

defineixen els dos tipus d'acolliment segons les característiques de la família 

acollidora, acolliment en la pròpia família extensa i aliena. En l'article 20 bis, per 

primera vegada, es regula l'estatut de l'acollidor familiar com un conjunt de 

drets i deures. Pel que fa als menors, l'article 21 bis recull els seus drets com a 

acollits (BOE C.C., art. 172, de 24 de julio).

Per tant, l'article 172 del Codi Civil (actualitzat el 29 de juliol de 2015), assumeix 

la guarda i l'acolliment de menors. A l'apartat 172.1 "es considera com a 

situació de desemparament la que es produeix de fet a causa de l'incompliment 

o de l'impossible o inadequat exercici dels deures de protecció establerts per 

les lleis per la guarda dels menors, quan aquests quedin privats de la 

necessària assistència moral o material". Quan l'Entitat Pública constata

aquesta situació, té per ministeri de la llei la tutela del mateix, havent d'adoptar 

les mesures de protecció necessàries per la seva guarda (BOE C.C., art. 172, 

de 24 de julio).

Tal com refereix l'article 172 bis, "quan els progenitors o tutors, per 

circumstàncies greus i transitòries degudament acreditades, no puguin cuidar al 

menor, podran sol·licitar de l'Entitat Pública que aquesta assumeixi la seva 
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guarda durant el temps necessari, que no podrà sobrepassar dos anys com a 

termini màxim de cura temporal del menor, excepte quan l'interès superior del 

menor aconselli, excepcionalment, la pròrroga de les mesures. Transcorregut el 

termini o la pròrroga, si escau, el menor haurà de tornar amb els seus 

progenitors o tutors o, si no es donen les circumstàncies adequades per a això, 

ser declarat en situació legal de desemparament" (BOE C.C., art. 172bis, de 24 

de julio). L'article 172 ter enuncia que, "la guarda es realitzarà mitjançant 

l'acolliment familiar i, no sent aquest possible o convenient per a l'interès del 

menor, mitjançant l'acolliment residencial" (BOE C.C., art. 172ter, de 24 de 

julio).

Centrant-se ja en l'acolliment familiar, el Codi Civil plasma en l'article 173 que 

"l'acolliment familiar produeix la plena participació del menor en la vida de 

família i imposa a qui ho rep les obligacions de vetllar per ell, tenir-ho en la 

seva companyia, alimentar-ho, educar-ho i procurar-li una formació integral en 

un entorn afectiu. En el cas de menor amb discapacitat, haurà de continuar 

amb els suports especialitzats que vingués rebent o adoptar altres més 

adequats a les seves necessitats". Així mateix, explica els consentiments i les 

condicions de cessació del mateix (BOE C.C., art. 173, de 24 de julio).

L'article 173 bis, exposa els diferents tipus d'acolliment familiar, actualitzat amb 

la modificació de la Llei 1/1996 el 29 de juliol de 2015. Aquest, podrà tenir lloc 

en família extensa o aliena. Igualment, podrà adoptar tres modalitats diferents 

segons els seus objectius i durada (BOE C.C., art. 173bis, de 24 de julio):

- L'acolliment familiar d'urgència, destinat principalment per a menors de 6 

anys, que tindrà una durada no superior a sis mesos, mentre es decideix la 

mesura de protecció familiar més adequada per al cas.

- L'acolliment familiar temporal, de caràcter transitori, per dos motius: perquè es 

preveu la reintegració del o la menor en la pròpia família o com a mecanisme 

provisional mentre s'adopti una mesura de protecció de caràcter més estable 

com l'acolliment familiar permanent o l'adopció. Aquest tipus d'acolliment tindrà 

una durada màxima de dos anys, excepte quan l'interès superior del o la menor 
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aconselli la pròrroga de la mesura per la previsible i immediata reintegració 

familiar, o l'adopció d'una altra mesura de protecció definitiva.

- L'acolliment familiar permanent, que es constituirà quan es finalitzi el termini 

de dos anys d'acolliment temporal per no ser possible la reintegració familiar, 

quan directament en casos de menors amb necessitats especials o quan les 

circumstàncies del menor i la seva família així ho aconsellin.

Així mateix, l'article 174 fa referència a la implicació del Ministeri Fiscal en la 

guarda, tutela i acolliment. És per això que, incumbeix a aquest, la superior 

vigilància de la guarda, tutela i acolliment dels menors en aquestes situacions. 

A tal fi, l'Entitat Pública s'encarregarà d'informar-li immediatament dels nous 

ingressos de menors i li remetrà còpia de les resolucions administratives de 

formalització de la constitució, variació i cessació de les tuteles, guardes i 

acolliments. El Ministeri Fiscal comprovarà, almenys semestralment, la situació 

del menor i impulsarà davant l'Entitat Pública o el Jutge, segons procedeixi, les 

mesures de protecció que estimi necessàries. Així mateix, per al compliment de 

la vigilància de la tutela, acolliment o guarda dels i les menors, quan es precisi, 

el Ministeri Fiscal podrà reclamar l'elaboració d'informes per part dels serveis 

corresponents de les Administracions Públiques competents (BOE C.C., art. 

174, de 24 de julio).

Des que Espanya va ratificar el 6 de desembre de 1990 la Convenció de 

Nacions Unides sobre els Drets del Nen, s'ha avançat notòriament en la 

promoció, protecció i defensa de la infància i l'adolescència. 

A partir d'aquí, es va elaborar el I Pla Estratègic Nacional d'Infància i 

Adolescència (2006-2009, prorrogat fins a 2010), (I PENIA) cobrint la necessitat 

de formular una estratègia global per a la infància sobre la base dels principis i 

disposicions de la Convenció dels Drets del Nen (I PENIA, 2006-2009).

El II Pla Estratègic Nacional de la Infància i Adolescència (2013-2016) (II

PENIA) constitueix una aposta estratègica i de legislatura de situar a la infància 

com a prioritat de l'agenda política (II PENIA, 2013-2016).
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Focalitzant-se en els objectius del II PENIA, concretament, el quart objectiu

tracta de potenciar l'atenció i intervenció social a la infància i adolescència en 

situació de risc, desprotecció, discapacitat i/o en situació d'exclusió social, 

establint criteris compartits de qualitat i pràctiques susceptibles d'avaluació. 

Segons aquest Pla, en 2010 hi havia 41.155 expedients de protecció oberts, 

dels quals, 15.100 eren casos en acolliment familiar administratiu, a més de 

5.381 casos en acolliment familiar judicial (II PENIA, 2013-2016).

En aquest objectiu es proposen diferents mesures que suposen una gran 

reforma al govern del marc jurídic de protecció de la infància, fonamentada a 

potenciar les solucions familiars envers de les institucionals i les permanents 

envers de les temporals. Amb això, es flexibilitza la constitució de l'acolliment 

familiar permanent mitjançant l'Administració i s'agilita l'adopció oferint 

solucions familiars i permanents a aquest quantiós nombre de menors tutelats o 

guardats per les administracions públiques, que no posseeixen l'oportunitat de 

créixer en una família (II PENIA, 2013-2016).

Una mesura específica és la de potenciar la figura de l'acolliment familiar 

envers de l'acolliment residencial, prioritzant, si escau, la família extensa, a 

través de les següents actuacions: revisar i actualitzar la legislació per eliminar 

la figura de l'acolliment familiar preadoptiu; instaurar protocols d'unificació en el 

règim d'aquesta mesura, principalment respecte als criteris de selecció i 

formació de les famílies acollidores, creació de xarxes de suport i atenció a les

famílies, tant biològiques com a acollidores; fomentar i promoure els 

acolliments familiars especialitzats (d'urgència i d'altres) per a aquelles 

situacions que, per diverses circumstàncies especials del nen o la nena, sigui 

necessari que la persona o família que l'acull, posseeixi una determinada 

aptitud i disponibilitat; potenciar l'acolliment familiar professionalitzat; promoure 

la sensibilització social cap a l'acolliment familiar per a la cerca de famílies 

acollidores, mitjançant campanyes en els mitjans de comunicació i altres 

iniciatives; harmonitzar la legislació fiscal perquè els nens i nenes en acolliment 

familiar puguin tenir el mateix tractament fiscal que els fills biològics i adoptius, 
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i; fomentar l'acolliment familiar dins dels programes de cooperació tècnica amb 

l'AGE, CC.AA i ONGs (II PENIA, 2013-2016).

Una altra mesura relacionada amb l'acolliment familiar és la promoció de 

l'autonomia personal. Per a això, es pretén consolidar els programes destinats 

a la promoció de l'autonomia personal i facilitar un context de convivència i 

d'integració sociolaboral als joves extutelats en procés d'emancipació i difondre 

les bones pràctiques així com realitzar estudis per conèixer la situació de la 

població juvenil en risc d'exclusió. Així mateix, es procura continuar amb la línia 

de recerca sobre els joves en situació de risc d'exclusió social, especialment 

sobre la població juvenil en situació d'inactivitat laboral i formativa (II PENIA, 

2013-2016).

A nivell autonòmic:

Pel que refereix a les Illes Balears en l'àmbit de protecció, i més concretament, 

de l'acolliment familiar, existeixen diverses lleis i decrets que s'encarreguen de 

regular l'aplicació d'aquesta mesura.

En 1995 es va aprovar la Llei 7/1995, de 21 de març, de guarda i protecció dels 

menors desemparats, amb l'objecte de regular les mesures protectores que 

hagin d'aplicar-se als menors d'edat de situació de desemparament que es 

trobin al territori de la Comunitat Autònoma les Illes Balears. Amb això, se li 

concedeix a la Conselleria de Governació el poder de prendre les decisions 

pertinents per aconseguir una efectiva protecció dels menors en aquesta 

situació. Així mateix, la seva funció és controlar i coordinar tots els òrgans 

públics i privats en matèria de protecció. 

Més concretament, l'article 20 d'aquesta mateixa llei, afirma que l'acolliment 

familiar deu ser constituït prioritàriament quan el menor desemparat hagi de ser 

separat del seu entorn parental. A més, es deu confiar la guarda a una família o 

persona que sigui idònia per acollir. Per determinar la idoneïtat de les persones 

ha de valorar-se l'edat, l'aptitud educadora, la situació familiar i qualsevol 
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circumstància que garanteixi el desenvolupament integral de la personalitat de 

l'acollit o acollida. També, l'article 21, referit al contingut de la mateixa, exposa 

que l'acollit s'integrarà plenament dins de la vida familiar, amb el dret de 

respecte i obediència. Els que rebin al menor en acolliment tenen el deure 

vetllar per ell, tenir-ho en la seva companyia, alimentar-ho, educar-ho i 

procurar-li una formació integral (BOCAIB, L 7/1995, de 21 de març).

Dos anys més tard, es va aprovar la Llei 8/1997, de 18 de desembre, d'atribució 

de competències als Consells Insulars en matèria de tutela, acolliment i 

adopcions. Amb aquesta llei es realitza un plantejament institucional harmònic 

entre les accions protectores relacionades amb aspectes assistencials i 

preventius, a desenvolupar pels Consells Insulars, concedint-los la regulació de 

l'exercici de les matèries de protecció indicades. Amb aquesta transferència de 

la funció executiva i les gestions corresponents a la tutela, l'acolliment i 

l'adopció, es pretén aconseguir una prestació més propera i millorada dels 

serveis públics (BOCAIB, L 8/1997, de 18 de desembre).

Quasi una dècada després, es va aprovar el Decret 40/2006 de 21 d'abril, pel 

qual es regulen els procediments d'acolliments familiars, d'adopció i de 

determinació d'idoneïtat. Per tant, l'objecte d'aquest és regular el procediment 

que les entitats públiques competents en matèria de protecció de menors, o les 

entitats que habilitin aquest efecte, han de seguir per valorar la idoneïtat de la 

persona o persones que sol·liciten l'acolliment familiar i adopció nacional i 

internacional, d'acord amb la legislació vigent. En l'article 4 es recullen una 

sèrie de principis rectors els quals els Consells Insulars han de tenir una 

consideració especial, entre ells, destacar: el suport familiar com a principal 

recurs de caràcter preventiu; la primacia de l'interès del menor i els seus drets, 

especialment el de la integració familiar; la preponderància de la integració 

familiar sobre l'acolliment institucional; evitar, sempre que sigui possible i es 

consideri com a positiu, la separació dels germans, etc. Així mateix, aquest 

Decret reuneix la normativa destinada al: acolliment simple, en família extensa, 

aliena i professionalitzada; acolliment permanent; acolliment familiar preadoptiu

i adopció. En aquest cas, es descriu solament els articles centrats en acolliment 
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familiar permanent, delimitant la informació als destinataris d'aquest projecte 

(BOCAIB, D 40/2006, de 21 d'abril).

Per tant, l'article 19 exposa que amb l'acolliment familiar permanent es 

concedeix la guarda d'un o una menor a una persona o nucli familiar amb el 

deure cuidar, alimentar, educar, procurar-li una formació integral i exercir el 

contingut de les facultats tutelars que, si convé, se li concedeixen judicialment. 

Aquest tipus d'acolliment gaudeix de les mateixes característiques i formalitats 

constitutives que l'acolliment familiar simple, si bé es constitueix amb una 

durada indeterminada tenint en compte tres criteris: l'acceptació de l'acolliment 

familiar sense límit temporal de temps predeterminat, no hi ha una previsió de 

tornada amb la família biològica però sí una relació amb ella; l'absència 

d'expectativa d'adopció i l'acceptació de la relació del menor amb la seva 

família biològica (BOCAIB, D 40/2006, de 21 d'abril).

D'altra banda, l'article 20 exposa que són susceptibles d'integrar-se en un 

acolliment familiar permanent els o les menors que l'equip tècnic de l'entitat 

pública competent valori la inviabilitat de la tornada familiar i desaconsellin la 

seva adopció (BOCAIB, D 40/2006, de 21 d'abril).

Seguint la mateixa línia, en 2006, es va aprovar la Llei 17/2006, de 13 de 

novembre, integral de l'atenció i dels drets de la infància i adolescència de les 

Illes Balears. L'objecte de la qual és assegurar la protecció integral dels nens i 

nenes i adolescents mitjançant el reconeixement i la garantia dels drets que 

són titulars, l'establiment d'un sistema integral que protegeixi en tots els àmbits 

i la fixació de principis que ha de regir l'actuació de les entitats responsables de 

la seva atenció. Respecte al reconeixement de drets del o la menor, aquesta 

llei recull una sèrie d'articles centrats en els següents drets: a la prevenció del 

maltractament i explotació, a la integració, a l'atenció a la primera infància, a la 

llibertat ideològica i d'expressió i a la promoció de la salut, a l'educació, a la 

cultura, etc. Entre els principis, destaquen: l'interès superior del o la menor 

davant un altre interès legítim; vetllar perquè els o les menors exerceixin els 

seus drets, especialment el de ser escoltats en les decisions que els 



Disseny del Programa Socio-Emocional per a infants de 6 a 8 anys en acolliment familiar en 
família extensa

Idoia Espí Martínez

17

incumbeixin; tenir en compte les circumstàncies personals, congènites i 

sobrevingudes que afectin a les seves condicions de vida i el seu 

desenvolupament i promoure mecanismes de compensació necessaris per 

assegurar el principi d'igualtat d'oportunitats, etc (BOCAIB, L 17/2006, de 13 de 

novembre).

Així mateix, el II Pla Integral de Suport a la Família de les Illes Balears 2015-

2018 té com a principal compromís donar resposta a les necessitats de les 

famílies de les Balears, així com articular les mesures més adequades perquè 

les famílies puguin arribar a un nivell de qualitat de vida i benestar social digne 

(II Pla Integral de Suport a la Família de les Illes Balears 2015-2018).

Per a això, s'efectuarà mitjançant la promoció dels propis recursos 

(apoderament), la participació de la xarxa comunitària i l'articulació i 

l'ordenament dels recursos públics, en els casos que sigui necessari (II Pla 

Integral de Suport a la Família de les Illes Balears 2015-2018).

2.1.2.- Marc administratiu

L'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) és la institució de referència a 

Mallorca destinada a gestionar els serveis socials, la protecció de menors i els 

recursos assistencials. És un organisme autònom que depèn del Departament 

de Benestar i Drets Socials del Consell de Mallorca. Va ser creat en el 2003, 

denominat l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca, canviant la seva 

denominació en 2007 (Institut Mallorquí d'Afers Socials, 2013).

L'IMAS assumeix les responsabilitats establertes en la Llei 14/2001, d'atribució 

de competències als Consells Insulars en matèria de serveis socials. La seva 

missió és desenvolupar els programes, serveis i els centres de serveis socials, 

menors i residències (Institut Mallorquí d'Afers Socials, 2013).

És per això que, aquest òrgan institucional ofereix un servei per a l'acolliment 

familiar permanent amb família pròpia, amb l'objectiu principal d'oferir un medi

familiar alternatiu o complementari de caràcter indefinit als menors que han 
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estat separats dels seus pares biològics. Aquest programa té diferents 

funcions: d'una banda, informació i valoració de famílies d'acolliment i; per altra, 

seguiment i suport a l'acolliment. És un programa de mediació i integració 

familiar gestionats per diferents entitats privades, entre elles, l'Institut de Treball 

Social i de Serveis Socials (Intress) amb els objectius de: realitzar el seguiment 

dels menors en acolliment familiar permanent i preadoptiu oferint-los suport 

psicològic i educatiu per facilitar una bona evolució de l'acolliment (Institut 

Mallorquí d'Afers Socials, 2013).

A continuació, es contextualitza la fundació Intress, on s'intervé amb els menors 

en acolliment familiar permanent en família pròpia, principals destinataris del 

projecte.

Intress és una entitat creada en 1984, sense ànim de lucre. El seu objectiu és 

contribuir a la promoció i a la millora de la qualitat tècnica dels serveis de 

benestar social del desenvolupament comunitari. És una associació 

independent formada per un equip multidisciplinari de direcció i personal 

col·laborador integrat per professionals de l'advocacia, l'antropologia, el treball 

social, l'economia, l'educació social, la medicina, la pedagogia, la psicologia, la 

sociologia i la criminologia (Intress, 2012).

Des d'aquesta entitat es treballa amb un Model d'Atenció Centrat en la Persona 

i adaptat a les seves característiques individuals, potenciant els recursos propis 

de la persona, evitant l'assistencialisme i potenciant la seva autonomia. Es 

treballa des d'una perspectiva sistèmica, intervenint amb la família i el seu 

entorn social (Intress, 2012).

Per a una completa actuació, la intervenció es complementa creant xarxes amb 

altres serveis amb altres professionals, per així, abordar de forma integral les 

necessitats de les persones, nens i nenes, joves adolescents i les seves 

famílies, aconseguint una plena ampliació de les seves accions (Intress, 2012).

Es per això que, es considera un model fonamentat des de la lògica eco-

sistèmica, la qual permet una mirada amplia del fenomen i d'intervenció 
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multidimensional, actuant a nivell: individual, familiar, grupal i comunitari 

(Intress, 2012).

Intress gestiona serveis professionalitzats en diferents àrees: infància i família, 

persones amb malalties mentals, serveis d'integració sociolaboral, joventut, 

dones, drogues, treball comunitari i persones majors (Intress, 2012).

Dins de l'àrea d'infància i família a Mallorca, Intress té dos projectes: Programa 

de Suport per a Menors amb Mesura d'Acolliment Familiar amb Família 

Extensa (ACOFAM) i NIU. Al programa NIU, dóna suport a menors amb 

mesura d'acolliment amb família aliena amb finalitat permanent i preadoptiva i a 

menors adoptats. No obstant això, a continuació s'explica el programa 

ACOFAM, pel qual va destinat el projecte.

El programa ACOFAM es centra en menors amb mesura d'acolliment en família 

extensa. Aquest tipus d'acolliment respon a una filosofia de perseveració 

familiar i es sustenta com un escenari de continuïtat en la història de vida del 

nen o nena, sent aquest un dels principals beneficis, ja que, possibilita i facilita 

la construcció de la seva identitat cultural i ètnica, reforça les relacions entre la 

família així com l'establiment de llaços afectius amb membres de la família 

extensa acollidora.

Pel que fa al servei, està composat per cinc parelles educatives formades per 

un educador/a social i un psicòleg/a. La finalitat de la formació d'aquesta 

parella multidisciplinària, és poder aconseguir una major cobertura en la 

intervenció, aportant coneixement i experiències des de dues perspectives 

diferents, amb aspectes comuns. Treballen de manera territorial, on cada 

parella educativa s'encarrega d'una àrea específica on intervenir.

Segons el Manual de Buena Práctica en Acogimiento Familiar de la Cruz Roja

(2009), existeixen determinades tasques assignades en les diferents fases de 

l'acolliment familiar en família extensa. El programa ACOFAM segueix 

majoritàriament aquesta línia base en el seu pla d'actuació. 
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En primer lloc, es procedeix a la derivació i actualització dels expedients. 

S'analitza la documentació remesa pel per l'Equip Tècnic de Protecció de la 

Infància, en aquest cas de l'IMAS, mitjançant un estudi exhaustiu de l'expedient 

per realitzar un prediagnòstic de la viabilitat de la mesura. En aquest moment, 

els objectius es centren en:

- Conèixer les característiques socials i psicològiques del nen o la nena, 

adolescent i la seva família.

- Conèixer els objectius plantejats pel derivador.

- Filtrar derivacions, assegurant l'adequació de la persona al perfil susceptible 

de ser atès pel servei.

Tot seguit es realitza l'acollida del nen o la nena, l'adolescent i la seva família, 

de forma que es faciliti la seva incorporació, procurant la seva integració i el 

seu recorregut. Els objectius ara són:

- Disposar de la informació suficient per a facilitar una acollida personalitzada.

- Informar de les característiques del servei: missió, funcions i objectius

- Iniciar la participació.

A més, amb la primera visita domiciliària s'assegura que la família acollidora 

exerceixi la seva obligació de facilitar la relació del o la menor amb la seva 

família d'origen i s'intervé per modificar possibles actituds desqualificadores cap 

a la família d'origen que generin en el nen o la nena un conflicte de lleialtat i 

impedeixin aquesta relació amb aquests. A més, s'aprofundeix sobre el 

coneixement del nen o nena per garantir que aquest o aquesta posseeixi tota la 

informació necessària i imparcial sobre la seva família d'origen i sàpiga quines 

són les raons de la seva situació. També s'ajusten les expectatives que té el 

nen o la nena a les possibilitats de futur realistes i, es reestructuren les 

possibles idees desqualificadores cap als seus pares (Española, C. R., 2009).



Disseny del Programa Socio-Emocional per a infants de 6 a 8 anys en acolliment familiar en 
família extensa

Idoia Espí Martínez

21

Realitzat el primer contacte, es passa a la fase de diagnòstic, on es defineixen 

els objectius de la intervenció i la manera d'aconseguir-los, elaborant un 

Projecte Educatiu Individual o Pla de Millora del nen o la nena, l'adolescent i la 

seva família. En aquest moment, els objectius són els següents:

- Identificar els recursos, dificultats i necessitats no cobertes que presenten el 

nen o nena, l'adolescent i la seva família.

- Recollir informació de les àrees i/o disciplines.

- Elaborar i informar de la proposta d'intervenció o mesura.

- Formalitzar el Projecte Educatiu Individual, Pla de Millora i presentació a 

l'equip.

Una vegada formulat el Pla de Millora o Projecte Educatiu Individual des d'un 

enfocament holístic i integral, basant-se en l'interès del o la menor, s'inicia el 

procés d'intervenció amb els següents objectius:

- Donar resposta a les necessitats del nen o la nena, l'adolescent o la família.

- Millorar el desenvolupament del nen o nena, l'adolescent i la família.

- Facilitar la participació en els processos de presa de decisions en funció del 

moment evolutiu.

- Activació dels recursos comunitaris i la xarxa de recolzament socio afectiva.

- Avaluació contínua per a la consecució d'objectius i alineament amb les 

necessitats i expectatives de les persones ateses i les seves famílies. 

Cal assenyalar que hi ha tres nivells d'intervenció segons el grau de necessitat 

d'intervenció: nivell 1 (baixa), nivell 2 (mitjana) i nivell 3 (alta). Segons el nivell, 

s'ajusta la freqüència i la intensitat de les intervencions. 

Durant la intervenció es realitzen entrevistes familiars i escolars, visites

domiciliàries, reunions en xarxa, actuacions grupals, sortides i trucades 

familiars. 
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Es realitzen reunions al centre escolar, per obtenir una visió del nen o la nena 

des del començament de la seva escolarització: la seva evolució respecte al 

rendiment, assoliments maduratius i socialització (Española, C. R., 2009). 

A més, el tècnic es coordina amb diferents recursos comunitaris en el cas que 

es consideri necessari com: els Serveis Socials, Centres de Salut, IMAS, 

IBSMIA (Institut Balear de la Infància i l'Adolescència), FEIAB (Federació 

d'Entitats d'Atenció a la Infància i l'Adolescència Balear), SIF (Servei d'Infància i 

Família), GREC (Grup Educadors de Carrer i Treball amb Menors), etc.

Així mateix, s'intenta preservar les vinculacions afectives que incideixen de 

forma positiva en el desenvolupament del nen o la nena, facilitant els contactes 

amb els pares i mares, germans i germanes, família extensa no acollidora, etc., 

promovent també les xarxes de suport entre les famílies acollidores i els nens i 

nenes acollits treballant de forma paral·lela, oferint així, suport socioafectiu i 

normalització de la seva situació (Española, C. R., 2009). 

Pel que fa a les actuacions grupals, es consideren l'estratègia més efectiva per 

a suport, la contenció emocional i l'aprenentatge de noves maneres d'afrontar 

les dificultats que sorgeixen amb la convivència. Els grups, per tant, acullen, 

recolzen, ajuden a pensar, es converteixen en context d'aprenentatge, però 

també donen lloc a expressar el dolor, les ansietats, l'angoixa i les inseguretats. 

Segons Levine i Perkins (1987), en el context del suport social el treball en grup 

assegura les següents funcions:

- Promouen el sentiment psicològic de pertinença, al compartir amb altres el 

problema i comparar-se entre ells, l'experiència que abans era personal es 

converteix en social, reduint l'aïllament social de les persones.

- Proporcionen una ideologia que dóna significat a les circumstàncies 

particulars de la vida diària i a les persones que no s'ajusten a la norma ideal. 
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- Ofereixen una oportunitat per a l'autorevelació i la crítica mútua. En el grup es 

comparteixen emocions i s'afavoreix la solidaritat mútua, facilitant la presa de 

consciència de la seva situació que serveix per aprendre nous comportaments.

-  Concedeixen models de conducta. Les conductes positives d'un membre 

serveixen de model als demés, els rols d'ajudar i rebre són intercanviables, 

promovent l'ajuda recíproca.

- Faciliten una xarxa de relacions socials. Els que componen el grup es 

constitueixen en una xarxa de relacions, un vincle que arriba a ser afectivament 

molt important per als seus membres, reduint l'aïllament al qual podrien estar 

sotmesos i el sentiment de frustració envers les dificultats o l'estigmatització del 

o la menor.

Per tant, en el Programa de Suport per a Menors amb Mesura d'Acolliment 

Familiar amb Família Extensa, la utilització del grup es converteix en un dels 

eixos de la intervenció de suport i terapèutica.

A més de la intervenció, es realitza un seguiment per tal de vetllar per la 

correcta evolució del nen o la nena, l'adolescent o la seva família, 

acompanyant-los en els moments crítics dels cicles vitals. Els objectius 

d'aquest són:

- Acompanyar als nens i nenes, joves adolescents i la seva família en el procés 

d'evolució.

- Detectar possibles dificultats i prevenir les que poden anar sorgint en cada 

moment.

- Informar regularment a l'Administració de l'evolució del nen o la nena, 

l'adolescent i la seva família.

S'efectua un seguiment i suport constant amb la finalitat de detectar 

alteracions, incidències o alarmes respecte al Pla Educatiu Individualitzat o Pla 

de Millora, per poder adaptar-ho segons les necessitats del o la menor i la 

família acollidora.
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Pel que fa a l'aspecte formal, s'emet un informe de seguiment cada sis mesos a 

l'Entitat Pública Competent, en aquest cas, a l'IMAS, que inclou informació 

actualitzada i contrastada en cadascuna de les àrees explorades, el Projecte 

Educatiu Individualitzat o Pla de Millora i una valoració de l'evolució de 

l'acolliment. A més de l'informe de seguiment fixat, també es realitzen informes 

d'incidències, de peticions econòmiques, etc. segons les necessitats i 

demandes de cada cas.

I per últim, es treballa el procés de sortida, tractant de finalitzar el procés 

d'atenció, d'intervenció i de seguiment de forma conjunta amb el nen o nena, 

l'adolescent i la seva família. Els objectius en aquest cas són:

- Aconseguir una sortida consensuada.

- Conèixer la satisfacció del nen o nena, l'adolescent i la seva família amb 

l'atenció rebuda.

- Avaluació final de l'equip de la intervenció realitzada.

En aquest moment, el tècnic de seguiment realitza un informe de tancament 

plasmant les intervencions i l'estat actual del nen o nena, l'adolescent i la seva 

família.

2.2.- Antecedents

Les emocions són una part fonamental de l'ésser humà, determinen el nostre 

comportament manifestant-se a través de l'ajustament social, el benestar i la 

salut de l'individu. Açò fa pensar que, qualsevol alteració en el processament i 

regulació emocional tindrà com a conseqüència greus problemes adaptatius

(Fernández i Ramos, 2005).

No hi ha una definició consensuada sobre el concepte d'emoció. No obstant, 

tradicionalment se l'ha definit com un estat d'ànim produït per impressions dels 
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sentits, idees o records que amb freqüència es tradueix en gests, actituds i altre 

formes d'expressió (Vallés i Vallés, 2003).

La majoria d'autors, accepten que l'emoció es manifesta mitjançant un triple 

sistema de resposta: activació fisiològica, conducta expressiva i sentiments 

subjectius (Fernández i Ramos, 2005).

Els pioners del constructe i del primer model d'Intel·ligència Emocional

anomenat "Processament emocional de la informació" van ser Salovey i Mayer 

ja en l'any 1997, definien la intel·ligència emocional (IE) com a l'habilitat per a 

percebre les emocions, accedir a elles, generar estats emocionals que ajudin al 

pensament, entendre les emocions, disposar d'un coneixement emocional i

regular les emocions reflexivament per a promoure el creixement emocional i 

intel·lectual (Bisquerra, 2000).

Daniel Goleman (1996), per la seva banda, defineix la IE com a la capacitat per 

a reconèixer els nostres propis sentiments i els dels demés, per a motivar-se i 

gestionar l'emocionalitat en nosaltres mateix i en les relacions interpersonals.

La literatura afirma l'existència d'una gran quantitat de models d'intel·ligència 

emocional, amb diferents components integrants, molts d'ells, complementaris. 

Entre es més representatius, destaquen: Model de Salovey i Mayer (1997), 

Model Bar-On (1997) i Model de Goleman (1995) (Mayer, Salovey i Caruso, 

2000).

Els models d'IE es classifiquen com a models d'habilitats i models mixtes. Els 

models d'habilitats es centren en les capacitats o destreses de la persona per a 

l''adquisició d'estratègies d'intel·ligència emocional. No obstant, pel que fa als 

models mixtes, inclouen, a més de les habilitats, components procedent de 

trets de la personalitat, com ara: control d'impulsos, motivació, tolerància a la 

frustració, maneig de l'estrès, ansietat, optimisme, assertivitat, confiança, etc. 

(Vallés i Vallés, 2003):
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A la següent taula es detallen els tres models més representatius, basant-se en

el tipus de model, la definició d'IE i les habilitats integrants de cada model 

(Vallés i Vallés, 2003):

Mayer y Salovey 
(1997)

Bar-On (1997) Goleman (1995)

Tipus de 
model

Model d'Habilitat Model mixt Model mixt

Definició d'IE Habilitat per a percebre 
les emocions, accedir a 
elles, generar estats 
emocionals que ajuden 
al pensament, entendre 
les emocions, disposar 
d'un coneixement 
emocional, regular les 
emocions reflexivament 
per a promoure el 
creixement emocional i 
intel·lectual. 

Conjunt de capacitats, 
competències i habilitats 
no cognitives que 
influen-cien l'habilitat 
pròpia de tenir èxit a 
l'afrontar les demandes i 
pressions del medi 
ambient.

Capacitat per a 
reconèixer els 
nostres propis 
sentiments i els de la 
resta, per a motivar-
se i gestionar 
l'emocionalitat en 
nosaltres mateix i en 
les relacions inter-
personals.

Components 
integrants

- Percepció emocional
- Facilitació emocional 
del pensament
- Comprensió 
emocional
- Direcció emocional

- Habilitats 
intrapersonals
- Habilitats 
interpersonals
- Adaptabilitat
- Maneig de l'estrès
- Estat anímic general

- Consciència d'un 
mateix
- Autoregulació
- Motivació
- Empatia
- Habilitats socials

Centrant-se ja en la relació entre desenvolupament emocional i maltractament, 

al llarg de les passades dècades, molts investigadors han examinat com, les 

experiències de maltractament afecten al desenvolupament emocional dels 

nens i nenes. Alguns estudis afirmen que els nens i les nenes maltractades 

posseeixen: dificultats per identificar correctament les expressions facials de 

l'emoció (Camras, Grow, i Ribordy, 1983); dificultat per produir una expressió 

facial recognoscible (Camras, Ribordy, Pujol, Martino, Spaccarelli, i Stefani, 

1988), i; problemes per entendre les expressions emocionals i respondre 

adequadament a les expressions afectives dels altres (Howes i Eldredge, 
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1985). A més, Camras et al. (1988), afirmen que els infants maltractats 

semblen manifestar dificultats en el processament emocional més complex, 

com l'elecció d'emocions apropiades segons cada situació. 

Per tant, si s'evidencia una clara relació entre maltractament i desenvolupament 

emocional, s'espera un dèficit més greu amb els infants maltractats que estan 

en acolliment familiar, ja que, a més dels efectes del maltractament, han 

experimentat una separació i pèrdua dels progenitors, i possiblement, múltiples 

desplaçaments de llar (Pears i Fisher, 2005).

A més, s'estima que entre un 35 i un 65% de nens i nenes en el sistema de 

protecció tenen un trastorn de conducta i/o emocional o està en risc de patir-lo

(Clark, Prange, Lee, Stewart, McDonald i Boyd, 1998).

Aquest mal pronòstic pot ser degut a les seves experiències de maltractament, 

que s'agreuja amb problemes de separació i de pèrdua, relacionats amb 

l'absència de cura dels pares biològics i amb el trencament de les relacions, 

provocades per les accions del sistema de protecció (Eagle, 1994). 

És de sentit comú pensar que, els infants que han sofert maltractament i/o 

negligència i es procedeix a la retirada de la seva llar, no s'adaptaran fàcilment 

al canvi (Clark, Prange, Lee, Stewart, McDonald i Boyd, 1998). No obstant, 

l'experiència subjectiva del nen o la nena de la separació pot ser una variable 

important que influeix entre la relació de l'ajust entre l'antecedent (per exemple, 

el maltractament) i les circumstàncies posteriors associades a la separació.  

Per tant, com el nen o la nena experimenti la naturalesa de la unió i la 

separació entre pares/mares i fills/es, determinarà el seu estat emocional

(Crittenden y Ainsworth, 1990), a l'igual que també serà important la 

comprensió i la resposta als problemes de la separació per part dels nous 

cuidadors (Palmer, 1974).

Segons Clark et al. (1998), aquests desplaçaments poden provocar trastorns 

emocionals i/o conductuals que, poden ser exagerats per: canvis freqüents de 
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llars, distanciament de llarga durada de la família i amics, maltractament en 

llars d'acollida o insuficiència de serveis  en Salut Mental.

Les situacions experimentades abans de l'acolliment juguen un paper important 

en l'adaptació a nivell emocional a la nova família. Els infants que han sigut 

atesos adequadament a les seves necessitats en l'etapa primerenca crearan un 

vincle segur amb els seus cuidadors. Aquesta és la base per a la confiança, 

clau per a la formació de les relacions al llarg de la vida. No obstant, els nens i 

nenes que han experimentat maltractament o negligència greu mostren un 

vincle insegur, evitatiu o ambivalent. Per tant, aquests, que no han tingut 

vinculacions afectives segures amb els pares, poden ser incapaços d'establir 

relacions sanes amb els nous cuidadors (Simms, Dubowitz i Szilagyi, 2000).

Els infants que estan acolliment familiar, tenen un alt risc de posseir resultats 

psicosocials pobres, incloent: psicopatologies, abús de substàncies, 

delinqüència juvenil, fracàs escolar i problemes amb les relacions entre els 

iguals (Klee, Kronstadt i Klotnick, 1997). Com a resultat de les famílies 

disfuncionals, nens i nenes amb experiències de negligència o maltractament, 

tenen un alt índex de patir problemes: de salut crònica, emocionals o del 

desenvolupament (Simms, 1989).

Les deficiències cognitives, lingüístiques i emocionals associades amb el 

maltractament i la negligència, poden influir en la capacitat del nen o la nena de 

processar i acceptar la separació. Diversos estudis han suggerit que la 

psicoteràpia o l'experiència de relacions positives, poden canviar els models 

distorsionats i, amb açò, permetre un aprenentatge saludable i una millor 

capacitat de desenvolupament (Beeghly, M. i Cicchetti 1994; Cicchetti et al., 

1990 i Rutter, 1989).

Donats els resultats negatius a llarg termini observats amb aquests nens i 

nenes i el coneixement sobre els dèficits en el seu funcionament cognitiu i 

afectiu, cal desenvolupar intervencions preventives adequades i serveis de 

tractament psicoterapèutic (Pears i Fisher, 2005).
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Com a intervencions preventives, destaca l'educació emocional. Bisquerra 

(2000), explica l'educació emocional com un procés educatiu, continu i 

permanent, que pretén fomentar el desenvolupament de les competències 

emocionals com un element essencial per al desenvolupament humà, amb 

l'objectiu de capacitar-lo per a la vida i amb la finalitat d'incrementar el benestar 

personal i social.

Poc se sap sobre l'impacte de les intervencions específiques sobre el benestar 

dels nens i nenes acolliment familiar. Per exemple, els programes d'educació 

de la primera infància, grups de suport o la inscripció en les activitats normals 

de la infantesa, com ara equips esportius, i centres comunitaris amb activitats 

estructurades, podrien ser també  intervencions valuoses (Simms, Dubowitz i 

Szilagyi, 2000).

Cada vegada està més evidenciat científicament el gran potencial de la 

intervenció primerenca per a la millora de problemes de desenvolupament i de 

comportament en els nens i nenes petits abans que ocorrin aquestes 

conseqüències perjudicials (Leslie, Gordon, Lambros, Premji, Peoples i Gist, 

2005).

Encara que molts nens i nenes en acolliment familiar estan funcionant de forma 

normalitzada, un nombre substancial requereix una sèrie de recolzament 

educatiu i terapèutic. Es per açò que, és fonamental oferir intervencions on 

s'involucren múltiples sistemes on incloure el nen o la nena, els acollidors i 

acollidores, la família d'origen, els companys, els professionals de l'escola i de 

salut mental i, la comunitat en general. (Armsden, Pecora, Payne i Szatkiewicz, 

2000).

2.3.- Estudi actual de la problemàtica

A tots aquests assoliments aconseguits durant els anys 90, en el sistema de 

protecció de la infància, hauria que afegir un nou repte, urgent i prioritari, com 
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és la investigació, avaluació, diagnòstic i el desenvolupament de programes 

d'intervenció en matèria de salut mental dirigits a poblacions infanto-juvenils 

que estan baix mesures de protecció per part de l'administració o hagin sigut 

adoptats o acollits en família (Rodríguez i Morell, 2012).

Des de la Universitat de Bristol, Jo Staines (2012) exposa uns resultats 

preliminars sobre les dificultats emocionals i conductuals que presenten els 

nens i nenes que estan en situació d'acolliment. Aquest estudi, realitzat amb el 

Qüestionari de Fortaleses i Debilitats de Goodman (1997), confirma una major 

proporcionalitat de problemes en aquest col·lectiu en comparació en la població 

normalitzada. Aquests resultats ajuden a confeccionar mecanismes de 

recolzament per dissenyar intervencions adequades (Rodríguez i Morell, 2012).

Fisher y Gilliam (2012), des de  la Universitat de Oregón, més concretament 

des de Oregon Social Learning Center, presenten una revisió del programa que 

estan duent a terme amb nens i nenes en acolliment. El programa, va ser 

dissenyat per treballar necessitats emocionals, de desenvolupament i de 

determinats aspectes de la salut mental en menors víctimes de negligència, 

maltractament o abús sexual. L'aplicació d'aquest programa es divideix en tres 

grups, segons edats (3-5 anys, 6-12 anys i 13-18 anys). Els autors presenten 

evidències mitjançant una revisió teòrica dels seus treballs i d'altres autors, 

sobre l'eficàcia del seu programa d'intervenció en la salut mental, el benestar i

el rendiment escolar, a més de constatar una reducció dels efectes de les 

experiències adverses viscudes per aquests (Rodríguez i Morell, 2012).

Com a programes d'intervenció preventius per aquest tipus de col·lectiu, 

ressalten els programes d'educació emocional. Per la seva banda, Bisquerra 

(2013), exposa que l'educació emocional té com a objectiu principal el 

desenvolupament de les competències emocionals i el benestar. Es basa en el 

principi de que el benestar,  ja que és un del objectius bàsics de la vida 

personal i social. La felicitat, de vegades, es cerca per camins erronis, que 

poden conduir a comportaments de risc.
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Segons Bisquerra i Pérez (2012), en l'educació emocional es proposa 

optimitzar el desenvolupament integral de la persona, incloent:  

desenvolupament físic, intel·lectual, moral, social, emocional, etc.

L'educació emocional té una metodologia eminentment pràctica, amb 

dinàmiques de grup, autoreflexió, raó dialògica, jocs, relaxació, respiració, etc., 

amb l'objectiu d'afavorir el desenvolupament de les competències emocionals 

(Bisquerra, 2013).

En canvi, és important, no confondre educació amb escolarització. 

L'escolarització es allò que es realitza als centres d'educació infantil, primària i 

secundària, es a dir, escolarització equival a educació formal. Però l'educació 

és un concepte molt més ampli que es refereix a qualsevol tipus d'aprenentatge 

en qualsevol tipus de context. Pot incloure l'escolarització, l'educació en la 

família, l'educació en les organitzacions i l'educació contínua al llarg de la vida 

(Bisquerra, 2013).

Referent a l'educació no formal, es percep com a una continuïtat i 

complementarietat a l'educació formal. S'estructura de forma paral·lela a 

aquesta, ja que ambdues estan institucionalitzades, són racionals, estan 

planificades, posseeixen objectius, empren materials i tècniques i són 

avaluables (Colom, 2005).

A més, cal assenyalar que, l'educació emocional orientada al benestar, té uns 

principis ètics, ja que si no, una persona amb altes competències emocionals 

podria emprar en el seu propi benefici en perjudici d'altres persones, podent 

arribar a ser perillós (Bisquerra, 2013).

Per tant, l'educació moral i l'educació emocional tendeixen a confluir. Els nens i 

nenes que aprenen el comportament moral adequat mitjançant d'experiències 

emocionals intenses: el desig de ser acceptat, sentir-se estimat o por al càstig, 

por a la pèrdua de l'afecte, etc. Els primers produeixen satisfacció i els últims 

por i remordiment. Ambdues, són experiències emocionals que predisposen al 

comportament moral (Bisquerra, 2013).
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Kohlberg (1982) entén el desenvolupament moral com un procés de raonament 

mitjançant el qual es resolen dilemes morals, com a conseqüència d'una 

evolució cognitiva que permet reflexionar sobre els nostres valors, ordenar-los 

en una jerarquia i prendre decisions.

En resum, l'educació emocional i l'educació moral estan molt relacionades ja 

que, emocions com l'empatia, la compassió, l'amor, etc., son base del 

comportament moral i prosocial. Comportar-se bé o mal té efectes sobre el 

benestar. Solament a partir d'un comportament moralment acceptable és 

possible el benestar emocional (Bisquerra, 2013). 

Pel que fa a programes d'educació socio-emocional a nivell internacional, des 

dels anys noranta, la institució CASEL (Collaborative to Advance Social and 

Emotional Learning) està desenvolupament a Estats Units programes 

d'educació emocional i social, ajudant a les escoles a identificar els currículums 

més adequats per a les seves necessitats. L'entitat va ser fundada en 1994, 

participant Daniel Goleman juntament amb Eileen Growald, Tim Shirer, altres 

docents i psicòlegs. La institució disposa de quasi 200 programes 

d'intel·ligència emocional (CASEL, 2013).

D'acord amb CASEL, l'aprenentatge emocional i social (SEL) és el procés a 

través del qual els nens i nenes i els adults adquireixen els coneixements, 

actituds i habilitats que necessiten per reconèixer i gestionar les seves 

emocions, demostrar interès i preocupació pels altres, establir relacions 

positives, prendre decisions responsables i gestionar situacions difícils de 

manera constructiva (CASEL, 2013).

A continuació, es plasma una descripció de tres programes CASEL

seleccionats per la seva rellevància (CASEL, 2013):
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PROGRAMES CASEL

I Can Problem 
Solve (ICPS) (I 
Can Problem 
Solve ICPS, 

2013)

Mind-Up Promoting 
Alternative Thinking 

(PATHS)

Aplicació Escola formal Escolar formal Escola formal

Localització Rural i urbà Urbà Rural, suburbà i urbà

Cursos/graus PreK-5 PreK-8 PreK-6

Mitjana de 
sessions per 

curs

59-83 15 40-52

Integració SEL
amb les àrees 

del pla 
d'estudis 

acadèmics

-estratègies 
d'integració 
acadèmica
-instrucció 
d'habilitats 
explícites

-estratègies 
d'integració 
acadèmica
-instrucció 
d'habilitats 
explícites

-estratègies 
d'integració 
acadèmica

-instrucció d'habilitats 
explícites

Habilitats 
treballades

-resolució 
problemes
-identificar 

emocions (pròpies 
i alienes)
-solucions 

alternatives als
problemes

-pensament 
conseqüent

-tècniques de 
relaxació

-tècniques 
escolta activa
-consciència 

plena
-centrar 
l'atenció

-autoregulació

-resolució pacífica 
dels conflictes

-regulació emocional
-empatia

-presa de decisions 
responsables

Oportunitats 
per practicar 
les habilitats 

socials i 
emocionals

Sí Sí Sí

Contexts per 
promoure i 

reforçar SEL

Aula: Sí Aula: Sí Aula: Sí
Escola: No Escola: No Escola: Sí
Família: Sí Família: No Família: Sí

Comunitat: No Comunitat: No Comunitat: No
Eines 

d'avaluació per 
supervisar 

l'aplicació i el 
comportament 
dels estudiants

Autoinforme: Sí Autoinforme: Sí Autoinforme: Sí

Observació: Sí Observació: No Observació: Sí

Mesura 
comportament: Sí

Mesura 
comportament: 

Sí

Mesura 
comportament: Sí

Resultats de
l'avaluació:

-augment de la 
conducta social 

-augment de la 
conducta social 

-millora del rendiment 
acadèmic
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positiva
-reducció de 
problemes de 

conducta
-millora de les 

habilitats socials i 
emocionals

positiva
-reducció de 

problemes de 
conducta

- reducció de 
l'angoixa 

emocional

-augment de la 
conducta social 

positiva
-reducció de 
problemes de 

conducta
-reducció de 

l'angoixa emocional
-millora de les 
actituds i les 

habilitats socials i 
emocionals
-millora dels 

comportaments 
acadèmics

-millora del clima a 
l'aula

Disseny i 
quantitat 
d'estudis

Tamany: gran Tamany: petit Tamany: gran

Quasi-
experiemental:1

Quasi-
experimental:1

Quasi-experimental:1

Assaig controlat 
aleatori: 2

Assaig controlat 
aleatori: -

Assaig controlat 
aleatori: 4

Avaluació 
longitudinal

Fins un any 
després de 

l'aplicació del 
programa

Fins un any 
després de 

l'aplicació del 
programa

Fins tres anys 
després de l'aplicació 

del programa

Més concretament, Children's Service Society és un servei que va ser creat en 

1884 en la ciutat de Salt Lake, (Utah, Estats Units), en un principi amb l'objectiu 

de guardar a nens i nenes en una escoleta, però que després les 

circumstàncies la dugueren a focalitzar-se en el suport de nens i nenes 

indigents, abandonats pels progenitors (Children's Service Society, 2016).

Amb el temps, aquest servei ha evolucionat, dotant de programes d'acord amb 

les necessitats dels nens i nenes i les seves famílies, donant suport i benestar 

als infants. Actualment, posseeixen diferents programes, entre ells: adopció, 

acolliment familiar, atenció als nens i nenes i visites a domicili. Dins del 

programa d'acolliment familiar, hi ha quatre subprogrames, entre els quals, 

destaca el  grup d'infants. Els destinataris d'aquest són nens i nenes d'entre 4 i 

11 anys. El contingut del programa es centra en la dinàmica familiar, emocions, 
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habilitats socials, reducció d'estrès, control de la ira, prevenció de drogues, 

entre d'altres (Children's Service Society, 2016).

També, a nivell nacional, es presenten una gran quantitat de programes 

d'educació emocional. No obstant, es detallen sols alguns, seleccionats per la 

seva solidesa  rellevància, on la seva aplicació recau en el rang entre els 6 i 8 

anys, com a comparativa amb el projecte presentat. 

PROGRAMES EDUCACIÓ EMOCIONAL A NIVELL NACIONAL

SICLE (Siendo 
Inteligente Con Las 
Emociones) 
(Vallés, 2002)

La Educación 
Emocional (Díez de 
Ulzurrun i Martí, 
1998)

Educación 
socioemocional 
(Carpena, 2001)

Programa de 
Educación 
Emocional para 
primer ciclo 6-8 
años (Renom, 
2003)

Destinataris Alumnat d'Educació 
Primària i Secun-
dària Obligatòria.

Alumnat d'Educació 
Infantil, Primària i Se-
cundària Obligatòria.

Alumnat d'Educació 
Primària.

Alumnat del primer 
cicle d'Educació 
Primària.

Objectius Ensenyar habilitats 
emocionals que 
permetin afrontar les 
dificultats de la vida 
diària.

- Afavorir la quantitat i 
qualitat de les interac-
cions del grup-classe.
- Fomentar el 
desenvolupament 
d'habilitats bàsiques 
per a l'equilibri perso-
nal i la potenciació de 
l'autoestima.
- Proporcionar estra-
tègies que facilitin el 
procés d'integració 
social.
- Potenciar actituds de 
respecte, tolerància i 
prosocialitat.

- Aprendre a gestionar 
les emocions per al de-
senvolupament del be-
nestar personal i social.
- Desenvolupar l'autoco-
neixement, l'autoestima i 
l'autonomia per a regular 
el propi comportament.
- Desenvolupar la 
capacitat de relacionar-
se amb un mateix i amb 
els demés de forma 
satisfactòria per a un 
mateix i per als demés.
- Desenvolupar la 
capacitat de sensibilit-
zar-se amb la resta.
- Adquirir habilitats per 
comunicar-se de forma 
assertiva.
- Proporcionar estratè-
gies de resolució de 
conflictes.

- Adquirir un major 
coneixement de 
les pròpies emo-
cions.
- Afavorir el 
desenvolupament 
integral de l'alum-
nat.
- Desenvolupar la 
capacitat de com-
prendre i regular 
les pròpies emo-
cions.
- Potenciar acti-
tuds de respecte i 
tolerància.
- Desenvolupar 
una major compe-
tència emocional 
en les relacions 
socials.
- Afavorir el 
benestar.

Continguts - Les habilitats so-
cials.
- La resolució de 
conflictes.

- L'autoconsciència i 
l'autoconeixement.
- El control dels propis 
sentiments.

- L'autoestima.
- La gestió d'emocions i 
sentiments.
- L'empatia.

- Consciència 
emocional.
- Regulació 
emocional.
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- L'autoconeixement.
- L'autocontrol.
- L'autoestima.
- L'empatia.
- La identificació i 
expressió emocions.

- La motivació.
- L'empatia.
- Les habilitats so-
cials.

- La resolució positiva 
dels conflictes.

- Autoestima..
- Habilitats socio-
emocionals.
- Habilitats de 
vida.

Metodologia - Tècniques de dinà-
miques de grup, 
com ara: assemblea, 
debats, pluja d'ide-
es, treball coope-
ratiu, role playing, 
etc.

Estratègies socio-
afectives i vivencials, 
com: simu-lacions, 
dramatitzacions, jocs 
de rol, etc.

- Aprenentatge construc-
tivista.
- Model sistèmic.
- Orientació humanista.

- Enfocament 
constructivista.
- Treball en equip.
- Recursos vida 
quotidiana: prem-
sa i fotografies.
- Debats.

3.- DISSENY DEL PROJECTE

3.1.- Fonamentació del projecte

Amb freqüència, les persones es senten preses de les seves pròpies emocions

sense ser capaços de governar la seva vida per no saber com fer-ho. Els 

éssers humans estan, emocionalment parlant, poc menys que en la prehistòria.

No s'ha caminat més enllà de l'acció-reacció per diverses raons. Molt 

probablement, un dels principals motius, ha sigut el fet de no saber com 

aprendre, com aconseguir eixa necessària llibertat emocional i com alliberar-se 

de les presons i tiranies en les que en molts casos es converteixen les 

emocions. Però avui està al nostre abastiment el coneixement necessari per a 

la llibertat emocional (Salmurri, 2004). 

La necessitat d'un programa d'educació emocional es basa en una sèrie de 

constatacions, entre les quals destaquen les següents (Renom, 2003):

- Les competències socio-emocionals són un aspecte bàsic del 

desenvolupament humà i de la preparació per a la vida. 

- Es detecta un creixent interès per l'educació emocional en el camp de la 

formació i a nivell comunitari.



Disseny del Programa Socio-Emocional per a infants de 6 a 8 anys en acolliment familiar en 
família extensa

Idoia Espí Martínez

37

- Els mitjans de comunicació transmeten continguts amb una elevada càrrega 

emocional.

- Regular les emocions per a prevenir comportaments de risc (consum de 

drogues, pressió social, agressivitat, violència, etc.) és una competència bàsica 

per a la vida.

- Hi ha una necessitat de preparar-se per afrontar situacions adverses (pèrdua 

de éssers volguts, separació dels pares, fracàs escolar, etc.). 

Per tant, l'educació emocional té com a objectiu dotar a l'individu de recursos i 

estratègies conductuals, cognitives, emocionals i d'interacció social. La pràctica 

de programes d'educació emocional, permet a la població tenir un millor control 

de la pressió, interna i externa, i així evitar que es tradueixi en estrés, prevenint

danys i millorar la salut psicològica. Quan es parla d'aprendre i entrenar una 

millor educació emocional, es fa referència a disposar d'una autoestima més 

alta, d'un bon autocontrol, tant de la conducta com de les emocions, d'un 

pensament positiu i d'unes adequades relacions interpersonals. Cal assenyalar 

la seva funció preventiva i milloradora dels estats emocionals, mitjançant 

l'aprenentatge, l'entrenament i la pràctica de recursos i estratègies per a 

minimitzar les emocions excessives o excessivament negatives, per a 

promoure i augmentar la presència de les positives (Salmurri, 2004).

Per tant, l'educació emocional pretén potenciar el desenvolupament de les 

competències emocionals com element essencial del desenvolupament integral 

de la persona, amb l'objectiu de capacitar-la per a la vida. Tot açò té una 

finalitat, que és augmentar el benestar personal i social (Redorta, Obiols i 

Bisquerra , 2011).  

En tot cas, l'educació emocional es proposa optimitzar el desenvolupament 

humà, es a dir, el desenvolupament personal i social. Aquesta és una tasca que 

inclou a tothom, en primer lloc, al pares o tutors legals, però també, a les 

institucions des d'un punt de vista social (Redorta, Obiols i Bisquerra , 2011). 
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Les estadístiques sobre la incidència i prevalença de l'ansietat, estrés, 

depressió, consum de drogues, violència de gènere, suïcidis, etc.; és realment 

preocupant. En 2003 es registraren 1.600.000 morts violentes en el món. El 

suïcidi és la principal causa, amb més d'un 50% (uns 815.000); un dels motius 

és la depressió. Li segueix els homicidis amb un 31% (uns 500.000), i els 

conflictes bèl·lics amb un 19% (uns 300.000). La violència domèstica en 

Espanya, és la segona preocupació política, després del terrorisme. En totes 

aquestes accions estan presents la ira i l'odi (Bisquerra i Pérez, 2012).

Tot açò són dades que mostren conseqüències negatives de necessitats 

socials que no queden suficientment ateses en els diferents àmbits. Hi ha 

evidencies de que la principal causa de baixa laboral és de caràcter 

psicosocial, relacionat amb estats emocionals (ex.: ansietat o depressió. 

Situacions com l'abús de substàncies, la baixa tolerància a la frustració, la 

incapacitat de regular la ira en situacions de conflicte, les accions violentes, el 

maltractament, etc.; estan relacionades amb la gestió d'emocions (Bisquerra i 

Pérez, 2012).

L'educació emocional pretén donar resposta a una sèrie de necessitats socials i 

emocionals que no estan suficientment contemplades a l'educació formal. El fet 

d'adquirir competències emocionals facilita les relacions socials i 

interpersonals, afavoreix la resolució positiva dels conflictes, fomenta una 

adequada salut física i mental, a més de millorar el rendiment acadèmic

(Bisquerra i Pérez, 2012). Per exemple, un nen que sigui capaç de resoldre els 

conflictes de manera positiva, tindrà més possibilitats de mantenir les amistats 

amb els seus iguals. 

En resum, molts problemes socials i personals són una manifestació de 

l'analfabetisme emocional. El desenvolupament de competències emocionals a 

través de l'educació emocional, pot representar una millora que afecta 

positivament a múltiples aspectes de la vida (Bisquerra i Pérez, 2012).

Referent al disseny d'aquest projecte d'educació emocional, es proposa per a 

nens i nenes entre 6 a 8 anys en acolliment familiar en família pròpia, ja que, 
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s'observa una carència de l'aplicació d'una activitat grupal en aquest sentit dins 

del rang entre 6 a 8 anys, molt important per facilitar el desenvolupament 

integral d'aquests menors. El programa ACOFAM ofereix activitats grupals a 

partir dels 8 anys: programa d'expressió emocional en nens i nenes de 8-11 

anys, grup de pre adolescents (12-14) i grup d'adolescents (15-18). No obstant, 

no hi ha en marxa cap tipus d'acció grupal destinat al rang plantejat. Per tant, 

amb l'aplicació d'aquest projecte, es possible abastir un major nombre d'infants, 

actuant des d'una edat més primerenca, com a estratègia preventiva per 

afavorir a un desenvolupament integral saludable.

3.2.- Caracterització del projecte

Tipus de projecte: preventiu

L'escola, la família i l'entorn comunitari, són llocs on s'adquireix aprenentatges

conceptuals, actitudinals, socials i afectius, necessaris per enfrontar-se amb 

èxit a les adversitats socials. La meta final de l'educació, ja sigui formal o no 

formal, és el desenvolupament integral de la persona, per això, és important 

mostrar especial interès a aquells símptomes que indiquen que el 

desenvolupament integral de la persona no s'està produint correctament 

(Bisquerra i Pérez, 2012).

Bisquerra (2013) afirma que la prevenció i educació estan estretament 

vinculades ja que la prevenció, es basa en l'aprenentatge, la conscienciació i 

sensibilització que, s'assolirà mitjançant l'educació. Si es realitza de forma 

primerenca, s'aconsegueix estimular les capacitats de les persones, fomentant i 

consolidant l'adquisició d'hàbits, actituds, valors i habilitats orientats cap a la 

millora en la qualitat de vida; desenvolupant aptituds i coneixements per a un 

creixement autònom que permet resistir a les pressions grupals, les situacions 

estressants i suportar, de la manera més sana possible, els factors de risc en 

nens i nenes, en adolescents i, posteriorment, en adults.
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La prevenció és un procés educatiu que es focalitza en la instrumentalització 

per a la vida, perquè la prevenció és educar per a que els problemes no es 

converteixin en estils de vida i aquests incideixin  en el desenvolupament i en la 

construcció de la seva personalitat (Bisquerra i Pérez, 2012).

Segons expliquen Mondragó i Trigueros (2004), la prevenció amb menors té 

com a objectius (Bisquerra i Pérez, 2012):

- prevenir els dèficits socials dels menors que es troben en entorns socio-

familiars i comunitaris que puguin incidir negativament sobre el seu 

desenvolupament i la seva personalitat.

- pal·liar els dèficits socials dels menors que estan situacions de risc i 

necessitat.

- promoure el seu benestar per aconseguir el desenvolupament personal i 

social.

El programa d'educació emocional presentat, és una forma de prevenció 

secundària inespecífica. Bisquerra i Pérez (2012) afirmen que la prevenció 

secundària pretén eliminar o eventualment disminuir els riscs que afecten a un 

conjunt de població específic amb indicadors de risc, procurant afavorir la 

màxima integració possible entre les persones i els seus ambients. En aquest

cas, està focalitzat a menors en acolliment familiar, que tenen major risc de 

presentar carències a nivell emocional i social, derivades per la seva història de 

vida.

Així mateix, Fernández (1994) complementa la prevenció secundària, amb el 

concepte d'inespecífica, el qual assumeix que és tota acció dirigida a grups en 

situació de risc, sectors concrets de població i problemes socials presents en la 

comunitat. Aquesta deu orientar-se cap a la modificació d'actituds i conductes 

que mantenen i/o reprodueixen processos de marginació, promocionant la 

integració dels individus o grups en la vida social i en el seu entorn.
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Per tant, amb l'estratègia emprada en aquest programa, es tracta d'incrementar 

els recursos i les destreses personals de cada subjecte: capacitat d'elecció, 

autocontrol, autoeficàcia, habilitats socials, regulació emocional, resolució de 

conflictes, etc., en particular d'aquells als que depèn la seva vulnerabilitat al 

problema.

Amb aquest tipus de prevenció, es pretén l'adquisició de competències per 

poder aplicar a una multiplicitat de situacions, com: la prevenció del consum de 

drogues, la prevenció de l'estrès, l'ansietat, la depressió, la violència, etc. La 

prevenció secundària inespecífica pretén minimitzar la vulnerabilitat de la 

persona a determinades disfuncions (estrès, depressió, impulsivitat, 

agressivitat, etc.) o prevenir la seva ocurrència (Bisquerra i Pérez, 2012).

Hi ha evidència de que el joves que experimenten major benestar personal és 

menys probable que tinguin conductes de risc, al mateix temps que és més 

possible que procurin mantenir bona salut, bon rendiment acadèmic, cura de sí 

mateix i dels demés, afrontament satisfactori de les adversitats, etc. (Scales i

Leffert, 1999).

Pel que fa al Programa presentat, està inspirat en el model mixt de Goleman, el 

qual inclou com a components integrants: consciència d'un mateix, 

autoregulació, motivació, empatia i habilitats socials. Així mateix, el programa 

presentat es basa en l'estructura dels continguts del Programa d'Educació 

Emocional en Primària, concretament per al primer cicle (6 a 8 anys) del GROP 

(Grup de Recerca en Investigació Psicopedagògica), de l'autora Agnès Renom. 

El GROP es un grup d'investigació consolidat  i reconegut com a grup de 

qualitat per la Generalitat de Catalunya. La línia principal de recerca és 

l'educació emocional, amb l'objectiu de dissenyar un programa de 

desenvolupament de competències al llarg de tot el cicle vital, des de l'edat 

infantil fins a la tercera edat. 

Per tant, el present programa segueix la mateixa línea referent amb els blocs 

temàtics que el GROP, introduint i creant activitats pròpies adaptades al rang 
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d'edat i context dels destinataris. Els blocs temàtics són els següents: 

consciència emocional, regulació emocional, autoestima, habilitats socio-

emocionals i habilitats per a la vida i el benestar. 

3.3.- Objectius

2.3.1.- Objectiu General

Aconseguir un desenvolupament emocional i social saludable en infants d'entre 

6 i 8 anys en acolliment familiar permanent en família extensa, mitjançant 

l'aprenentatge d'estratègies d'intel·ligència emocional millorant les seves 

competències socio-emocionals.

2.3.2.- Objectius Específics

BLOCS TEMÀTICS

1: Creació 
del grup

2:
Consciència 
emocional

3: Regulació 
emocional

4: 
Autoestima

5.- Habilitats
Socio-

emocionals

6.- Habilitats 
per a la vida i 
el benestar

Presentar-se 
al grup

Aprendre a 
identificar les 

pròpies
emocions

Adquirir 
estratègies 
alternatives 
per regular 
les pròpies 
emocions

Afavorir 
l'adquisició de 

la pròpia 
identitat

Incrementar 
les habilitats 

socials i 
l'assertivitat, 

per millorar la 
capacitat de 
relacionar-se 

amb un 
mateix i amb 

la resta

Fomentar 
l'autonomia i 

independència

Aprendre el 
noms dels 
companys i 
companyes

Adquirir un 
major coneixe-
ment i vocabu-
lari de les prò-
pies emocions

Afavorir el 
desenvolupa-

ment 
d'estratègies 
d'afrontament

Prendre 
consciència i 
coneixement 
d'un mateix

Potenciar 
l'empatia

Adoptar una 
actitud positiva 
front a la vida, 
potenciant el 
pensament 

positiu i 
l'optimisme
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Explicitar al 
grup el 

contingut del 
programa

Diferenciar 
diverses tipus 
d'emocions

Incrementar 
el llindar de la 
tolerància a 
la frustració

Reforçar 
l'autoconcep-
te positiu a 
través de 

l'expressió de 
sentiments 

positius

Interioritzar 
estratègies 
de resolució 
de conflictes

Aprendre a 
reaccionar de 

manera 
coherent en 

determinades 
situacions

Clarificar tret 
comú: 

acolliment 
familiar

Reconèixer 
les emocions 
dels demés

Definir en 
quina part del 

cos senten 
cada emoció

Facilitar  
confiança i 

seguretat amb 
un mateix

Fomentar la 
cooperació

Fomentar la 
creativitat

Afavorir la 
confiança 
entre els 
infants

Adquirir 
consciència 

del propi estat 
emocional

Identificar
conductes 

que 
provoquen 

cada emoció

Fomentar 
l'expressió de
qualitats dels 

demés

Establir 
relacions de 

grup

Reflexionar 
sobre les 

relacions de 
superioritat-
submissió

Fomentar la 
cohesió 
grupal

Potenciar 
l'expressió 

emocional a 
través del llen-
guatge verbal.

Reconèixer 
possibles 

reacciones 
envers una 

determinada 
situació

Afavorir el 
sentiment de 
pertinença al 
grup, a través 
del llenguatge 

no verbal

Afavorir 
l'escolta 

activa i la 
sensibilitat 

cap als 
demés

Definir 
elements de 
les relacions 
equilibrades

Exercitar la 
cooperació 

grupal

Potenciar 
l'expressió 

emocional a 
través del llen-
guatge verbal

Compartir 
experiències 
viscudes amb 

la família 
biològica

Potenciar 
l'autoestima 
mitjançant el 
contacte físic 

afectiu

Fomentar el 
sentit de la 
solidaritat

Fomentar el 
sentit de 
compartir

Afavorir el 
contacte 

físic

Identificar 
emocions de 
personatges

Compartir 
experiències 
viscudes amb 

la família 
acollidora

Reflexionar 
sobre les 

coses que fan 
que un es 

senti orgullós

Compartir 
experiències i 

emocions 
viscudes en 

la família 
biològica

Valorar l'esforç 
de compartir

Identificar 
diferents 
ritmes de 
respiració, 
així com el 

més 
saludable

Identificar les 
emocions 

mitjançant el 
llenguatge no 

verbal

Expressar la 
emocions 
mitjançant 
l'activitat 
plàstica

Reflexionar 
sobre les 

persones del 
voltant que 

els hi estimen

Compartir 
experiències 
viscudes amb 

la família 
acollidora

Aprendre a 
identificar els 
diferents tipus 
de violència: 
psicològica i 
emocional

Entrenar la 
respiració 
profunda 

mitjançant la 
imaginació

Detectar les 
emocions en 

diferents 
situacions

Adquirir 
consciència 

del propi 
estat 

emocional

Afavorir el 
clima positiu 

del grup

Comprendre 
el concepte 

de mal 
psicològic

Aprendre a 
demanar ajuda

Detectar les Reduir Reduir Diferenciar Reflexionar 
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emocions que 
es poden 

produir en una 
mateixa 
situació

l'activació 
fisiològica i 

mental

l'activació 
fisiològica i 

mental

entre dolor 
físic i dolor 
psicològic

sobre les 
pròpies 
accions

Expressar 
emocions i 

experiències 
de la seva 

vida

Ajustar el 
nivell 

d'activació de 
l'organisme

Disminuir la 
tensió 

muscular

Millorar 
l'atenció i 

l'observació 
cap als 

companys i 
companyes

Compartir 
experiències 
viscudes amb 

la família 
biològica

Associar la 
música a les 

diferents 
emocions

Aconseguir 
un estat de 
tranquil·litat 
en l'infant

Millorar 
l'autocontrol 
de la pròpia 
respiració

Ser 
conscients 

que les 
pròpies 
accions 

afecten a la 
resta

Compartir 
experiències 
viscudes amb 

la família 
acollidora

Definir en 
quina part del 

cos senten 
cada emoció

Sentir 
diferents 
emocions 

mitjançant el 
contacte 
corporal

Estimular el 
desenvolupa

ment de 
l'autoestima 

positiva 
mitjançant el 

control 
corporal

Expressar 
remordiments 

de manera 
constructiva.

Prendre 
consciència i 
coneixement 
d'un mateix

Compartir 
experiències 
viscudes amb 

la família 
biològica

Transmetre 
diverses 

emocions a 
través del 

contacte amb 
les mans

Millorar la 
motricitat 
grossa

Aprendre a 
ser honestos

Afavorir 
l'adquisició de 

la pròpia 
identitat

Compartir 
experiències 
viscudes amb 

la família 
acollidora

Potenciar el 
coneixement 
del propi cos

Reflexionar 
sobre les 
pròpies 
accions

Reflexionar 
sobre les 

persones del 
voltant que els 

hi estimen
Identificar 
diferents 
ritmes de 

respiració, així 
com el més 
saludable

Conèixer la 
importància 
d'ajudar als 

altres

Ordenar i 
donar sentit a 

la seva història 
de vida

Entrenar la 
respiració 
profunda 

mitjançant la 

Potenciar la 
generositat

Adquirir 
consciència 

del propi estat 
emocional
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imaginació
Reconèixer el 
ritme del cor, i 

com està 
relacionat amb 

la respiració

Identificar 
actituds i 

valors que 
afavoreixen 

l'amistat

Reduir 
l'activació 

fisiològica i 
mental

Adquirir 
consciència 

del propi estat 
emocional

Reconèixer 
actituds 

adverses en 
una amistat

Disminuir la 
tensió 

muscular

Reduir 
l'activació 

fisiològica i 
mental

Expressar les 
pròpies idees 

envers 
l'amistat

Disminuir la 
tensió 

muscular

Aprendre 
valors 

positius
Ajustar el 

nivell 
d'activació de 
l'organisme

Aprendre a 
respondre de 

manera 
assertiva en 

diferents 
situacions

Aconseguir un 
estat de 

tranquil·litat en 
l'infant

Adquirir 
consciència 

del propi 
estat 

emocional
Reduir 

l'activació 
fisiològica i 

mental
Ajustar el 

nivell 
d'activació de 
l'organisme
Aconseguir 
un estat de 
tranquil·litat 
en l'infant
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3.4.-  Estratègies metodològiques

El programa parteix d'un enfocament constructivista, basant-se en una 

metodologia dinàmica i participativa, permetent així, un aprenentatge emocional 

significatiu i funcional. Durant el desenvolupament de les sessions, s'aplica el 

principi d'atenció a la diversitat, adaptant les activitats a les característiques 

individuals de cada infant. 

El paper dels professionals o de les professionals a l'hora d'abordar 

l'ensenyança de les estratègies i/o habilitats del programa, dirigeixen les seves 

accions cap als nens i nenes per tal de: activar o facilitar l'acció del propi 

individu, descobrir els interessos dels infants, motivar als nens i nenes 

despertant l'interés per la reflexió, etc. Aquesta intervenció dels i/o de les 

professionals s'executarà amb una actitud oberta, flexible i empàtica. 

Aquesta actuació pedagògica pretén fomentar l'adquisició de competències 

socio-emocionals, com: l'expressió d'emocions i sentiments, l'establiment de les

relacions entre iguals, recerca d'alternatives front els problemes i conflictes, 

millora de l'escolta activa, adquisició de respecte i tolerància a les opinions dels 

demés, etc.

Referent a les estratègies que s'empren en el desenvolupament de les 

sessions, s'emfatitza en una metodologia activa, emfatitzant en la utilització de 

diferents estratègies metodològiques, les quals es plasmen al següent quadre:

Estratègies de dinamització grupal - Role-playing

- Jocs de simulació

- Jocs de moviment

- Jocs constructius

- Jocs manipulatius

- Jocs de confiança

- Jocs lúdics



Disseny del Programa Socio-Emocional per a infants de 6 a 8 anys en acolliment familiar en 
família extensa

Idoia Espí Martínez

47

- Video-fòrum (anàlisi de les seqüències)

- Tècniques narratives (contes)

- Debat grupal

- Exposició de les pròpies experiències

Estratègies de dinamització 

individual

- Jocs manipulatius

- Jocs constructius

Estratègies de treball corporal - Dança 

- Jocs de contacte corporal

- Tècniques de relaxació

Estratègies cognitivo-conductuals - Modelat

- Feedback

- Reflexió positiva

Les sessions es caracteritzen pel treball en equip, contribuint contínuament a la 

millora de les habilitats socials. Per una banda, el treball en equip fomenta la 

iniciativa i l'adaptabilitat a noves situacions. Per altra, s'emfatitza l'acceptació 

entre iguals i el respecte mutu.

El modelat i l'experimentació són els principals pilars d'aprenentatge, on l'infant

participa activament en el seu propi procés d'aprenentatge, aconseguint que 

sigui significatiu, dins d'un ambient d'afecte i confiança, proper a les seves 

necessitats i els seus interessos. 

Per al desenvolupament de les activitats es poden emprar recursos de la vida 

quotidiana, així com: notícies de premsa i/o revistes, fotografies personals i de 

familiars, pel·lícules infantils, etc. Aquests materials ofereixen als infants la 

possibilitat d'experimentar emocions en situacions pròximes, facilitant així, la 

seva interiorització. 

Les activitats estan pensades per afavorir la comunicació, l'intercanvi, 

l'acceptació de la seva història de vida, la reflexió, l'expressió d'emocions, 

l'empatia, etc.
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Així mateix, les pràctiques estan adaptades al nivell de desenvolupament 

evolutiu, a les característiques específiques i al ritme d'aprenentatge dels i les 

menors.

3.5.- Destinataris

Aquest programa està dirigit a 12 infants d'entre 6 i 8 anys, d'ambdós sexes, 

que estan atesos pel Programa d'Acolliment Familiar Permanent en Família 

Extensa (ACOFAM) en l'entitat d'Intress, el qual abasteix la província de 

Mallorca.

Aquest grup d'infants, posseeixen una història de vida complicada, ja que han 

estat sotmesos a situacions de desprotecció, destacant la negligència, el 

maltractament físic i/o psicològic, l'abandonament físic i/o psicològic, abusos 

sexuals, ser testimonis de violència de gènere, etc. Aquestes experiències 

vitals de sofriment i malestar, produeixen en la majoria dels casos, grans 

bloquejos emocionals, difícils de canalitzar de manera adequada. Així mateix, 

aquestes situacions poder generar una gran carència en la base emocional i 

trastorns del vincle, dificultant la regulació adequada de les seves emocions. 

La derivació dels infants al Programa la realitza el tècnic de seguiment de cada 

infant, segons detecti carències en el o la menor, a nivell emocional i social; 

amb la finalitat de realitzar una intervenció de caràcter preventiva, per pal·liar 

aquests dèficits mitjançant l'adquisició de competències socio-emocionals.

3.6.- Nombre de sessions i temporalització

El programa es desenvolupa al llarg d'un curs escolar, el qual es composa per 

un total de 20 sessions. Durant el seu inici, al mes d'octubre, les sessions 

s'efectuaran de caràcter setmanal, per facilitar la cohesió grupal, el 

manteniment de l'assistència dels infants i la integració dels conceptes.
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A partir del mes de novembre, les sessions seran quinzenals, respectant les 

vacances de  Nadal i Setmana Santa. Les sessions tindran una duració de 

dues hores, de 17:30h fins a 19:30h. 

3.7.- Incentius

A principi de cada sessió, es convidarà a un berenar per a la família i els 

infants, amb una duració de mitja hora, amb diferents objectius: 

- reforçar de manera positiva la benvinguda al Grup, a les famílies acollidores i 

als infants.

- enriquir la vinculació entre els professionals i les famílies i els i les menors.
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- generar noves relacions interpersonals entre les pròpies famílies acollidores i 

els infants, i entre aquestes i els professionals.

- motivar a les famílies i als infants de l'assistència al Grup.

També, es realitzaran tres sortides d'oci i temps lliure amb els infants repartides 

al llarg del Programa: 20 de desembre (abans de Nadal), 4 d'abril (abans de 

Setmana Santa) i 27 de juny (cloenda abans de vacances d'estiu).

Així mateix, de manera intermitent, se'ls obsequiarà amb petits regals i detalls 

provinents de donacions d'empreses col·laboradores. Aquest reforçament, es 

brindarà de manera intermitent, ja que no sempre s'ha d'obsequiar als infants, 

si no prestar-los sorpreses de tant en tant, com a estratègia facilitadora del 

manteniment de la seva assistència. 

3.8.- Sessions i activitats

El programa està composat per 20 sessions, dividides en 6 blocs: presentació, 

identificació emocional, regulació emocional, autoestima, habilitats socio-

emocionals i habilitats per a la vida i el benestar (ANNEX 1).

Així mateix, hi ha planificades tres sortides, en les sessions 7, 14 i 20: Nadal, 

Pasqua i fi de curs. 

Cada sessió finalitza en una dinàmica de relaxació i un tancament, on els 

infants puguin reflexionar sobre allò que més els ha agradat a la sessió.

En cada sessió es treballen una sèrie d'objectius expecífics mitjançant el 

desenvolupament d'activitats programades (ANNEX 2). S'anirà valorant

l'evolució de cada infant de manera individual, mitjançant indicadors 

d'avaluació, a mesura que vagin transcorrent les sessions, de manera contínua 

i periòdica. 
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3.9.- Recursos

Humans

Dos professionals de l'àmbit de la intervenció social, un psicòleg/psicòloga i un 

educador/a social, del Programa d'Acolliment Familiar en Família Pròpia 

(ACOFAM).

Funcions de cada professional:

PSICÒLEG/PSICÒLOGA EDUCADOR/EDUCADORA
Guiatge de les dinàmiques de creació 

de grup
Guiatge de les dinàmiques de creació 

de grup
Terapeuta a les dinàmiques de 

consciència emocional, regulació 
emocional i autoestima

Suport a les dinàmiques de 
consciència emocional, regulació 

emocional i autoestima
Recolzament a les dinàmiques 
d'habiltats socio-emocionals i 

d'habilitats per a la vida i el benestar

Guiatge de les dinàmiques d'habiltats 
socio-emocionals i d'habilitats per a la 

vida i el benestar
Conductor de les dinàmiques de 

relaxació
Acompanyant a les dinàmiques de 

relaxació
Gestió de recursos Gestió de recursos

Avaluació de les sessions Avaluació de les sessions

Materials

Materials fungibles

- Paquet 500 folis Dina-4 - Tisores

- Paquet 100 folis Dina-3 - Pilota

- 20 Llàpissos - Cintes

- 20 Bolígrafs color blau - Campana

- 2 paquets de retoladors de colors - Tovalloles humides
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- 5 Gomes d'esborrar - Paper continu

- 3 sacapuntes - Ceres de colors

- Periòdics de premsa - Celofán

- Plastilina - Cintes decoratives 

- Revistes - Pegament glitter o transparent

- Pegament - Colorant alimentari

- Cartolines de colors - Culleres de plàstic

- Marcadors de pissarra - Pilota tova i suau

- Titella - Madeixa de llana

- Purpurina - Espelmes

- Caixes de cartró reciclades - Menjar berenars

- Pots de vidre - Sortides

- Kit correcció Primaria-Escuela (6 a 12 años (25 Exemplars, Pin 25 usos)

- Kit correcció Familia-Escuela (6 a 8 años (25 Exemplars, Pin 25 usos)

- Kit correcció Autoinforme-Escuela (6 a 12 años (25 Exemplars, Pin 25 usos)                        

Materials inventariables

- Sala gran - Mantes

- Ordinadors - Altaveus

- Impressora - Fotocopiadora

- Pissarra - Conte La formiga viatgera

- Taules grans - Conte La màquina de trencar les pors

- Cadires - Conte El petit ós blanc
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- Estoretes - Prova avaluació SENA: Joc complet 

(Manual tècnic, Manual d'aplicació, 90 

Exemplars (10 de cada tipus), 1 Pin de 

correcció de 90 usos.

Formals

El Consell de Mallorca té signat un contracte amb l'entitat Intress per al 

Programa de suport per a menors amb mesura d'acolliment familiar permanent 

en família extensa. 

L’objecte d’aquest programa és donar recolzament i assistència psicoeducativa 

als menors i a les famílies que l’acullen, garantint que el o la menor 

aconsegueixi un desenvolupament integral en totes les àrees segons les seves 

capacitats i una completa integració en la família. 

Al Pla d'Intervenció Familiar (PIF), s'inclouen el manteniment de les 

intervencions grupals, per oferir un suport als infants. En aquest contracte 

també s'autoritza als professionals a realitzar sortides amb els infants.

3.9.1.- Pressupost

A continuació es desglossen les despeses que, aproximadament, s'estimen 

necessàries per a la posada en marxa del present programa d'Educació Socio-

Emocional. Per a realitzar un pressupost complet, aquest s'ha dividit en 

diverses subcatergories: humans i materials.
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PRESSUPOST RECURSOS HUMANS

Càlcul preu/hora professional Còmput hores 
destinades al Programa

Despeses totals dels dos 
professionals

Salari 1.394€ Sessions 20x2 40 Professional 1 80x9,29 1950,2

Hores 
mensuals

37,5x4 150 Preparació 20x1 20 Professional 2 80x9,29 1950,2

Preu/hora 1.394x150 9,29 Avaluació 150 Total € 1950,2X2 3901,8

Total hores 210

TOTAL DESPESES 3.901,8 €

PRESSUPOST RECURSOS MATERIALS

FUNGIBLES PREU X 
QUANTITAT

TOTAL € INVENTARIABLES PREU X 
QUANTITAT

TOTAL €

Paquet 500 folis Dina-4 4,12x1 4,12 Sala gran 0*x1 0

Paquet de 100 folis 
Dina-3

5,55x1 5,55 Ordinadors 0*x1 0

Llàpissos 0,23x20 4,60 Impressora 0*x1 0

Bolígrafs 0,18x20 3,60 Pissarra 0*x1 0

Pack retoladors de 
colors

2,48x2 4,98 Taules grans 0*x4 0

Pack de ceres de 
colors

3,55x2 7,10 Cadires 0*x15 0

Gomes d'esborrar 0,41x5 2,05 Estoretes 3x12 36

Maquinetes de fer 
punta

0,45x2 0,90 Mantes 0*x12 0

Periòdics de premsa 0*x15 0 Altaveus 0*x2 0

Packs de colores de 
plastilina

3,55x2 7,10 Fotocopiadora 0*x1 0

Revistes 0*x15 0 Conte: La formiga 
viatgera

13,21x1 13,21

Pegament de barra 0,90x4 3,60 Conte de La màquina 
de trencar les pors

7,49x1 7,49

Cartolines de colors 0,17x50 8,50 Conte El Petit Ós 
Blanc

8,95x1 8,95

Marcadors  de pissarra 0,88x3 2,64 Conte Bona sort o 
mala sort...Qui sap?

10,90x1 10,90

Titella 6x1 6 Prova avaluació 
SENA: Joc complet 
(Manual tècnic, 
Manual d'aplicació, 90 
Exemplars (10 de cada 
tipus), 1 Pin de 
correcció de 90 usos

161,20x1 161,20

Purpurina 0,95x15 14,25



Disseny del Programa Socio-Emocional per a infants de 6 a 8 anys en acolliment familiar en 
família extensa

Idoia Espí Martínez

55

Caixes de cartró 
reciclades

0*x15 0

Pots de vidre 0*x15 0

Tisores 0,53x8 4,24

Pilota 4,95x1 4,95

Cintes decoratives 0*x20 0

Campana 3,5x1 3,5

Tovalloles humides 0,80x2 1,60

Paper continu (10m) 4,55x1 4,55

Cinta adhesiva 0,47x2 0,94

Celofán groc 1,25x1 1,25

Celofán blau 1,25x1 1,25

Pegament glitter o 
transparent

0,95x1 0,95

Colorant alimentari 1,25x3 3,75

Culleres de plàstic 0,75x1 0,75

Pilota tova i suau 4,5x1 4,5

Madeixa de llana 2,35x1 2,35

Espelmes 0,03x30 1,2

Ulleres de plàstic 0*x2 0

Capses de tiretes 1,,17x4 4,68

Pinzells 0,90x15 13,5

Menjar berenars 20x17 340

Sortides 40x3 120

Kit correcció Primaria-
Escuela (6 a 12 años) 
(25 Exemplars, Pin 25 
usos)

44,77x1 44,77

Kit correcció Primaria-
Autoinforme (6 a 8 
años) (25 Exemplars, 
Pin 25 usos)

44,77x1 44,77

Kit correcció Primaria-
Familia (6 a 8 años) (25 
Exemplars, Pin 25 
usos)

44,77x1 44,77

SUBTOTAL 723,26 SUBTOTAL 237,75

TOTAL 961,01
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RESUM PRESSUPOST

Element Tipus de recurs Cost

Personal 1 Humans 1.950,2 €

Personal 2 Humans 1.950,2 €

Material fungible Materials 723,26 €

Material inventariable Materials 237,75€

TOTAL 4.861,41 €

3.10.- Avaluació

Avaluació de progrés

L'avaluació de progrés es tracta d'una valoració continua i actualitzada de la 

implementació del programa. Aquest tipus d'avaluació brinda informació per 

anar millorant i enfortint el programa, comprovant de manera periòdica, els 

diferents aspectes per un bon desenvolupament de les sessions i el grau de 

consecució dels objectius previstos.

Els objectius principals de l'avaluació de progrés són:

- Identificar les possibles dificultats en els infants i/o en el procés d'execució de 

les activitats.

- Millorar l'execució del Programa.

- Relacionar els resultats al procediment seguit al desenvolupament del 

Programa. 
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Aquesta avaluació es realitza mitjançant dos vies: avaluació del 

desenvolupament de les sessions i avaluació del grau d'assoliment dels 

objectius.

Per una banda, després de cada sessió, es completa una fitxa per cada infant 

del grup centrada amb el desenvolupament de la sessió, valorant diferents 

actituds i conductes del nen o la nena durant les activitats (ANNEX 3). 

Per altra, finalitzada la sessió, els professionals avaluen de manera individual, a 

través d'un qüestionari, el grau de consecució dels objectius plantejats en 

aquesta, per cada infant (ANNEX 4).

Avaluació de resultats    

Es realitza una avaluació de resultats mitjançant la prova d'avaluació SENA 

(Sistema de Evaluación para Niños y Adolescentes), complimentada a l'inici i al 

final de l'aplicació del Programa, pre-test i post-test. 

El SENA, es una prova d'avaluació basada en tres tipus de qüestionaris: 

autoinforme, família i escola. Aquesta avaluació des de múltiples fonts, permet 

per obtenir informació des de diferents contextos de l'infant, a més de la pròpia

percepció de l'infant. 

Per una banda, els infants abans de començar a participar en el

desenvolupament del Programa, emplenen el model exemplar Primaria-

Autoinforme (6-8 años). Aquest model, caracteritzar per un enfocament 

multidimensional, inclou diferents indicadors a avaluar, que es plasmen a la 

següent taula:
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L'autoinforme és un qüestionari breu i senzill, composat per 77 ítems, amb un 

format fàcil de complimentar, amb tres tipus de resposta: si, no i a vegades. 

Abans de començar a efectuar la prova, el professional ha de remarcar la idea 

de sinceritat en les respostes, emfatitzant que totes són vàlides i no serà jutjat 

per aquestes, amb la intenció de reduir al màxim la desitjabilitat social. A més, 

s'ha de clarificar la confidencialitat de les respostes.

En el cas d'infants tan petits, d'entre 6 a 8 anys, es recomana que el 

professional llisqui de manera individual els ítems, per a que els nens i nenes 

responguin, evitant així possibles dificultats de lectura i comprensió.

Per altra banda, per completar l'avaluació de resultats, s'inclou a la família i a 

l'escola, per recollir més informació d'altres contextos. Degut a la curta edat 

dels infants, el model Autoinforme-Primaria (6-8 años), no aborda de manera 

exhaustiva diferents aspectes interessants a tenir en compte en l'avaluació dels 

nens i nenes. És per això que, s'amplia amb dos qüestionaris emplenats per la 

família i l'escola, els principals contextos de desenvolupament de l'infant. 

Per tant, la família, en aquest cas, els acollidors i/o acollidores, completen el 

model exemplar Primaria-Familia (6-12 años), de manera individual. És 

fonamental que el professional indiqui la importància de la sinceritat en les 

respostes, emfatitzant que totes són vàlides i no seran jutjats per aquestes, 

amb la intenció de reduir al màxim la desitjabilitat social. El professional 

acompanya al familiar per aclarir dubtes envers el qüestionari, en el cas de que 

s'observen dificultats de comprensió dels ítems. A més, es remarca novament 

la confidencialitat de les respostes.

Per acabar, els professionals del Programa, es posaran en contacte amb el 

mestre-tutor de l'escola de cada infant, facilitant on-line el model exemplar 

Primaria-Escuela (6-8años), per a que l'omplin el més aviat possible. Al ser de 

manera telemàtica, les respostes arriben directament als professionals.

Aquests dos qüestionaris, amplien la possibilitat d'avaluar un gran nombre 

d'indicadors d'avaluació. En la taula següent s'especifica cadascun d'ells:
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Respecte al moment de la implementació dels diferents qüestionaris, per una 
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Pel que fa a la implementació de la prova, per una banda, es cita cada infant i a 

la seva família, dies abans de l'inici del Programa, per tal d'efectuar el pre-test. 

Per tant, s'aplica el model Autoinforme-Primaria (6-8 años) a cada infant de 

manera individual, seguint les instruccions de la prova. Paral·lelament, 

l'acollidor o acollidora en aquest cas, complimenta el model Primaria- Familia 

(6-12 años) al mateix temps, de manera individual. Així mateix, es contacta 

amb el mestre-tutor de cada infant per correu electrònic, enviant el model 

Primaria-Escuela (6-8 años), per a que completin el qüestionari, retornant les 

respostes via on-line.

Per altra banda, una vegada desenvolupada la penúltima sessió (sessió 19), es 

torna a citar a cada infant i a la seva família, per tornar a implementar la prova, 

per tal de procedir al post-test. També, es contacta novament amb el mestre-

tutor de cada infant via on-line, seguint el mateix procediment que en la 

realització del pre-test. 

A continuació, es detallen alguns exemples d'ítems dels diferents models 

exemplars amb els que compta la prova:
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S'ha sel·leccionat la prova d'avaluació SENA per al present Programa per 

diferents motius:

- Aplicació d'un model d'autoinforme: adaptat per a nens i nenes de 6 a 8 anys.

- Avaluació des de múltiples fonts: s'obté informació des de diferents contexts, 

permetent una valoració completa.

- Avaluació multidimensional: valoració d'un àmplia gama de constructes 

psicològics, incloent factors de vulnerabilitat i de fortaleses.

- Senzillesa de l'aplicació, correcció i interpretació: per a la seva aplicació, 

s'ofereix la possibilitat d'emplenar els qüestionaris on-line, facilitant 

l'implementació dels professionals de l'àmbit educatiu, fent més accessible la 

seva col·laboració. També, la correcció de manera telemàtica ofereix de 

manera automàtica els resultats dels qüestionaris, agilitzant el temps de 

dedicació. Pel que fa a la interpretació de cada una de les escales, és semblant 

a cadascun dels models de qüestionaris, permetent emprar pautes 

d'interpretació comunes en els diferents exemplars. 

- Validesa del constructe:  per a l'elaboració del SENA, es tingueren en compte 

de manera simultània dos criteris: el teòric i l'empíric. Des del punt de vista 

teòric, la construcció del SENA va estar guiada per diferents investigacions 

científiques i un important assessorament d'un gran nombre d'experts en les 

diverses àrees. Des del punt de vista empíric, es realitzaren nombrosos anàlisis 

psicomètrics, per comprovar la seva fiabilitat i validesa. 

- Mostres representatives: Estudis basats en mostres àmplies i representatives 

de la població general d'infants i adolescents, permetent la creació de barems 

sòlids i robustos.

- Desenvolupament específic en el context hispanoparlant: el SENA ha sigut 

elaborat des del seu inici en llengua espanyola, atenent a les especificitats dels 

contexts culturals d'Espanya i Llatinoamèrica.  Açò permet avaluar conductes i 

problemes rellevant en l'entorn concret dels avaluats. 
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La finalitat d'aquesta avaluació és proporcionar dades objectives, sistemàtiques 

i completes sobre el grau en que s'han aconseguit els objectius proposats al 

Programa. 

Per tal d'avaluar el possible canvi dels participants, s'efectua un anàlisi 

comparatiu entre el pre-test i el post-test, de les dues proves d'avaluació. Amb 

aquest estudi, es desenvolupa un informe de canvi dels participants, fruit de la 

intervenció. 

Aquesta valoració, per una banda, permet realitzar possibles modificacions del 

Programa, amb la finalitat de respondre millor a les necessitats dels usuaris. 

Per altra, ofereix una visió de l'impacte o l'efecte de l'aplicació dels Programa a 

aquest grup d'infants.

3.11.- Resultats esperats

Una vegada implementat el Programa s'espera que els infants hagin millorat en 

diferents cinc aspectes claus del contingut del Programa: consciència 

emocional, regulació emocional, autoestima, habilitats socio-emocionals i 

habilitats per a la vida i el benestar. 

Respecte a la consciència emocional, és important que els infants aprenguin a 

identificar les pròpies emocions i les dels demés, que adquireixin un major 

vocabulari de les pròpies emocions, que expressin mitjançant llenguatge verbal 

i no verbals aquestes, que siguin capaços de compartir experiències i emocions 

amb la seva família biològica i acollidora, etc.

Així mateix, és fonamental que integrin habilitats regular les pròpies emocions, 

que desenvolupin estratègies d'afrontament saludables, que coneguin les 

possibles reaccions envers una determinada emoció i/o situació, entre d'altres.

A més, es considera molt important que comencin a adquirir la seva pròpia 

identitat, que prenguin consciència d'un mateix, que reforcin el seu 
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autoconcepte, que enforteixin la confiança i la seguritat en un mateix, que 

potencien la seva autoestima, etc.

També, es valora essencial incrementar les habilitats socials i l'assertivitat, per 

millorar la capacitat de relacionar-se amb un mateix i amb la resta, potenciar 

l'empatia cap als demés, interioritzar estratègies de resolució de conflictes 

saludables, afavorir l'escolta activa i la sensibilitat cap als demés, fomentar el 

sentit de solidaritat i de compartir, reflexionar sobre les pròpies accions, integrar 

els valors positius, aprendre a respondre de manera assertiva en diferents 

situacions, etc.

Pel que fa a les habilitats per a la vida i el benestar, es considera vital per un 

bon desenvolupament evolutiu, que progressivament vagin adquirint autonomia 

i independència, que adoptin una actitud positiva i optimista front a la vida, que 

aprenguin a demanar ajuda, que identifiquin els diferents tipus de violència, etc. 

A més, també s'estima que després de l'aplicació del Programa, on de manera 

continua i periòdica, es practiquen diferents tècniques de relaxació, els nens i 

nenes siguin capaços d'autoregular-se fomentant l'autocontrol mitjançant la 

respiració profunda, que redueixin la tensió, que millorin l'estat d'ànim i que 

prenguin una disposició de calma i tranquil·litat.

Per tant, s'estima que l'aplicació del Programa tingui un impacte important en el 

desenvolupament emocional i social dels infants en diferents aspectes:

- Millora significativa en competències socials i emocionals.

- Reducció de problemes d'externalització (comportaments disruptius, violència, 

conductes antisocials, aïllament, etc.).

- Disminució de problemes d'interiorització (ansietat, estrés, tristesa i 

simptomatologia depressiva, impulsivitat, etc.)

- Millora d'actituds i conductes positives cap a un mateix i cap als demés, 

promovent un augment d'habilitats socials i de les relacions interpersonals 

satisfactòries (autoestima, autocontrol, conducta prosocial, manteniment de 
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relacions interpersonals positives, millora en la comunicació verbal i no verbal, 

empatia, augment de la cooperació i tolerància, resolució de conflictes de 

manera positiva, desenvolupament de la responsabilitat personal, etc.).

- Millor adaptació social, familiar i escolar.

4.- LIMITACIONS

Pel que fa a la revisió teòrica, s'ha evidenciat que en l'actualitat, encara no hi 

ha un consens necessari per a explicar el constructe de la intel·ligència 

emocional. A més, no hi ha un acord generalitzat de la comunitat científica 

envers els seus elements integrants (Vallés i Vallés, 2003).

Mestre i Fernández (2007) afirmen que amb aquesta base tant difosa, no és 

d'extranyar l'existència d'una gran dispersió de models vigents d'intel·ligència 

emocional. Encara que molts d'aquests models són complementaris, difereixen 

en gran mesura en la definició d'IE i el nombre de dimensions que els integren. 

També es distingeixen en la pròpia naturalesa teòrica del constructe, 

presentant-se una  dualitat de models: models mixtes basats en habilitats 

emocionals i trets estables de personalitat (Mayer, 1999) i el model de 

processament emocional de la informació fonamentat en les investigacions de 

Salovey i Mayer (1997), Salovey, Mayer i Caruso (2000).

Aquesta falta de consens, repercuteix en una sèrie de complicacions per seguir 

avançant en l'estudi i l'aplicació de programes d'educació emocional, dificultant 

la metodologia i la creació d'instruments d'avaluació d'IE sòlids i validats

(Mestre i Fernández, 2007).

Pel que fa a la recerca de programes d'educació emocional en el context 

d'acolliment familiar, tant a nivell internacional com a nivell nacional, s'ha 

contemplat una manca d'aplicació d'intervencions grupals sòlides i 

reconegudes en aquest sentit. És per això que, degut a aquesta absència de 
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programes en aquest col·lectiu específic, s'han plasmat diferents programes 

evidenciats a nivell internacional i nacional, dirigits a centres educatius formals: 

les escoles. 

Referent al disseny del Programa, s'han presentat dificultats a l'hora d'efectuar 

l'avaluació de resultats, mitjançant una o diverses proves d'avaluació de l'IE, 

que englobi el contingut del Programa, dins del rang d'edat establert. Aquestes 

complicacions venen donades per la pobresa de proves d'avaluació validades 

d'intel·ligència emocional vigents i en llengua castellana, concretament que 

avaluen a nens i nenes d'entre 6 i 8 anys. 

S'ha constatat també, la proliferació d'instruments d'avaluació existents 

respecte a l'IE sense una adequada i sòlida fonamentació teòrica i un valor 

psicomètric escàs o nul. Alguns autors han elaborat instruments de mesura de 

les emocions, procurant aconseguir una validesa i una alta fiabilitat. Molts d'ells, 

manifesten que les emocions són subjectives, i per tant, difícils de mesurar. Així 

mateix, la majoria de les proves d'avaluació d'IE, són en forma de qüestionari o 

autoinforme, els quals presenten limitacions envers la seva precisió i validesa, 

ja que pot influir en gran mesura la desitjabilitat social. No obstant, sí que 

recullen una autopercepció de la competència emocional de l'individu, la qual 

pot ser un indicador d'equilibri emocional (Vallés i Vallés, 2003).

Per a pal·liar aquests possibles biaixos que poden comportar la realització de 

proves d'autoinformes, s'ha efectuat una exhaustiva recerca envers proves 

d'avaluació d'execució, mesurant les habilitats fonamentals de l'IE. No obstant, 

no s'ha obtingut cap prova d'avaluació d'execució validada d'IE per a infants tan 

petits (6-8 anys), tenint que emprar la prova d'avaluació SENA per a l'avaluació 

del Programa, una prova basada en múltiples qüestionaris i autoinformes, la

qual recull la percepció que té la família i l'escola de l'infant, a més de la pròpia 

percepció d'aquest, envers una àmplia gama de constructes psicològics.

Encara que aquesta prova no es caracteritzi en avaluar les habilitats dels 

infants, sí que posseeix, a banda de l'autoinformes, dos qüestionaris més, per a 

l'escola i la família, completant així el sistema d'avaluació del Programa. 



Disseny del Programa Socio-Emocional per a infants de 6 a 8 anys en acolliment familiar en 
família extensa

Idoia Espí Martínez

67

5.- CONCLUSIONS

El desenvolupament del disseny d'aquest programa sorgeix per l'interès en 

l'educació emocional, i com, mitjançant l'aprenentatge d'estratègies socio-

emocionals, s'obtenen importants beneficis en el desenvolupament emocional i 

social dels infants.

L'inici del disseny d'aquest programa recau en una revisió teòrica en profunditat 

envers la intel·ligència emocional. Amb aquest anàlisi, s'ha evidenciat que una 

gran quantitat d'autors afirmen una clara relació entre maltractament i/o 

negligència, i desenvolupament emocional. És per això que, pel que fa als nens 

i nenes que estan en acolliment familiar, s'espera un dèficit més greu en aquest 

sentit, com a conseqüència del maltractament, de la negligència, de la 

separació o pèrdua dels progenitors i dels desplaçaments de la llar (Pears i 

Fisher, 2005).

Donats els resultats negatius a llarg termini observats amb aquests nens i 

nenes i el coneixement sobre els dèficits en el seu funcionament cognitiu i 

afectiu, cal desenvolupar intervencions preventives  adequades i serveis de 

tractament psicoterapèutic (Pears i Fisher, 2005).

Per tant, és en aquest col·lectiu, on és primordial i valuós realitzar una 

intervenció primerenca, en aquest cas, el Programa d'Educació Socio-

Emocional, per aconseguir un desenvolupament emocional i social saludable, 

mitjançant l'aprenentatge d'estratègies d'intel·ligència emocional millorant les 

seves competències socio-emocionals. D'aquesta manera, les possibles 

conseqüències perjudicials, devingudes de la seva història de vida, podrien 

pal·liar-se, fomentant la seva recuperació i estabilitat emocional. 

Cada vegada està més evidenciat científicament el gran potencial de la 

intervenció primerenca per a la millora de problemes de desenvolupament i de 

comportament en els nens i nenes petits abans que ocorrin aquestes 

conseqüències perjudicials (Leslie, Gordon, Lambros, Premji, Peoples i Gist, 

2005).
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En les darreres dècades, s'ha constatat que l'educació emocional té un fort 

impacte en el desenvolupament dels infants. S'ha constatat un gran nombre de 

programes d'educació emocional, tant a nivell internacional com nacional, 

reconeguts i validats, els quals aporten grans beneficis als infants després de la 

seva aplicació. En línies generals, els principals efectes beneficiosos obtinguts 

després de l'aplicació dels diferents programes són:  augment de la conducta 

social positiva, reducció de problemes de conducta i millora de les habilitats 

socials i emocionals.

Durant el disseny del Programa, s'ha tingut en compte dos aspectes claus: la 

creació i selecció d'activitats adaptades a les necessitats, habilitats i capacitats 

del col·lectiu d'infants en qüestió, i; l'utlització d'una metodologia dinàmica i 

participativa, amb estratègies de dinamització grupal (role-playing, jocs de 

moviment, tècniques narratives, debat grupal, etc.), de dinamització individual 

(jocs manipulatius i constructius), de treball corporal (dança, jocs de contacte 

corporal, tècniques de relaxació, etc.) i cognitivo-conductual (modelat, reflexió 

positiva, etc.). Fonamentant-se amb aquestes premisses bàsiques, es facilita 

l'aprenentatge socio-emocional, sigui significatiu i funcional.  

Senyalar que, encara que aquest Programa estigui dissenyat per al col·lectiu 

d'infants en acolliment familiar en família extensa, es podria ampliar a altres 

contexts educatius formals o informals, ja sigui en l'escola o en entorns 

comunitaris, això sí, adaptant el seu contingut a les necessitats dels infants.

Aquests tipus de programes s'haurien de generalitzar al major nombre de 

àmbits possibles i de rangs d'edat diferents,  ja que afavoreixen el 

desenvolupament emocional i social saludable de les persones, facilitant per 

tant, el benestar emocional. 
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6.- DISCUSSIÓ

Durant el segle XXI, hi ha una tendència creixent en la societat actual cap a la 

inclusió de l'educació emocional en els centres educatius. Moltes escoles, 

opten per incloure programes d'educació emocional de manera transversal als 

seus currículums, afavorint el desenvolupament integral dels infants, tant a 

nivell intel·lectual com social i emocional. No obstant, encara queda un camí 

molt llarg, per a generalitzar l'educació emocional en els centres educatius 

formals, aconseguint una educació global en l'evolució de l'infant. 

L'inici de la consideració de l'educació emocional en els centres educatius 

formals és un pas molt important, encara que, l'educació emocional no té tanta 

presència a nivell comunitari i d'organitzacions. És fonamental, començar a 

realitzar intervencions preventives en la infància des d'altres contextos 

comunitaris, basades amb programes d'educació emocional. 

Per tant, es considera que un desenvolupament sistemàtic de l'aplicació de 

programes d'educació emocional té un fort impacte en el desenvolupament 

integral dels infants. Quan més aviat s'inicien aquest tipus d'intervenció 

preventiva, més efectius seran els programes. És per això que, recau la 

necessitat de programes d'educació emocional dirigits a infants petits, des dels 

6 anys, ja que, en l'actualitat aquesta intervenció s'aborda especialment en la 

pre adolescència i adolescència. 

Per al desenvolupament de programes d'educació emocional per a infants (6 

anys, en endavant), es requereixen investigacions i estudis envers proves 

d'avaluació validades d'IE per aquest rang d'edat. És per això que, es necessita 

una investigació exhaustiva en aquest aspecte, perfilant la definició 

d'intel·ligència emocional, els models, els seus elements integrants, etc; per 

afavorir així, la creació de programes d'educació emocional consolidats, on es 

puguin realitzar avaluacions fiables i validades.

No sols es considera necessari la creació de proves validades d'IE, si no que 

aquestes, es presentin de llengua castellana, per facilitar l'aplicació a la nostra 
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població, adaptades a la cultura hispànica. Per tant, es requereixen traduccions 

validades i sòlides de proves d'avaluació d'IE d'altres països, o investigadors 

natius de la cultura hispànica interessats en el seu estudi i avaluació, per poder 

comptar així, amb proves adaptades al nostre context cultural.

A més, les investigacions han detectat un "efecto durmiente" per a referir-se als 

programes en els quals els efectes a llarg termini (més de sis mesos després 

d'haver finalitzat el programa) són més elevats que els resultats post-test. Es a  

dir, un post-test aplicat immediatament després de finalitzar el programa podrà 

obtenir inferiors resultats que si s'aplica passat un determinat temps. Açò, 

suggereix que seria convenient aplicar avaluacions diferides mitjà i llarg termini 

(Bisquerra, 2013).

És per això que, si s'aconsegueix el primer esglaó de proveir de proves 

d'avaluació validades d'IE en aquest rang d'edat, permetent un pre-test i un 

post-test; es podria arribar més enllà, realitzant estudis longitudinals en aquest 

sentit, clarificant si aquest tipus d'intervenció té un impacte real en els infants, 

passat un temps després de l'aplicació del Programa. 

El creixement de l'educació emocional suposa un repte per als investigadors de 

l'emoció. Un desafiament que està donant els primers passos, però que ja ha 

propiciat l'aparició d'instruments de mesura fiables i validats envers el 

constructe d'IE. No obstant, és el principi d'un camí molt llarg, ja que encara 

queda molt per estudiar a nivell teòric i empíric envers l'IE si realment es 

considera primordial, aposar per l'aprenentatge d'estratègies d'intel·ligència 

emocional, per tal d'aconseguir un desenvolupament emocional i social 

saludable dels infants, els qual, després formaran la futura societat. 
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8.- ANNEXES

ANNEX 1: SESSIONS DEL PROGRAMA

SESSIÓ 1

Activitat 1: PRESENTACIÓ INICIAL

Objectius

- Presentar-se al grup.

- Aprendre els noms dels companys i companyes.

- Explicitar al grup que van a realitzar sessions amb jocs i activitats per 
aprendre sobre les emocions.

- Clarificar que tots els nens i nenes tenen un tret en comú: l'acolliment familiar.

Procediment

Els professionals i els infants s'asseuen a un cercle per donar pas a la 
presentació. En primer lloc es presenten els professionals, explicant que van 
gaudir amb ells d'unes sessions plenes de jocs i activitats on aprendran moltes 
coses sobre les emocions.

Seguidament, expliquen al grup que és el seu torn i que han de dir: el seu nom, 
l'edat i amb qui estan vivint. 

Una vegada acabada la ronda, es debat sobre el tret que tenen en comú: ningú 
viu amb els seus pares biològics, tothom viu amb familiars: padrins, oncles, etc.

S'ofereix espai per a qui vulgui explicar la seva situació ho comparteixi amb els 
companys i companyes.

Temporalització

15 minuts

Recursos

Orientacions

Oferir l'espai i el temps necessari per a que comencin a obrir-se amb els 
companys i les companyes.
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Activitat 2: PILOTA A L'AIRE

Objectius

- Aprendre els noms de la resta del grup de manera divertida.

Procediment

El grup es posa en cercle de peu, menys un nen o nena que està en el centre 
amb la pilota. La persona del centre, llança la pilota a l'aire al mateix temps que 
diu el nom d'una persona del grup, tornant al cercle. La persona nombrada 
haurà que recollir-la abans de que caigui al terra, i torna a dir un altre nom 
llançant la pilota. Es repeteix el joc fins que hagi participat tothom. 

Temporalització

15 minuts

Recursos

- Pilota

Orientacions

El joc ha de desenvolupar-se de manera ràpida i dinàmica.

Activitat 3: ELS ELEFANTS

Objectius

- Augmentar la confiança entre els nens i nenes.

- Fomentar la cohesió grupal.

Procediment

S'elegeix a un nen o nena per a que faci de guia de la bandada d'elefants. 
Tothom excepte el guia es tapen els ulls amb una cinta i es donen la mà, 
formant una gran cadena. El guia fa sorolls amb un objecte per a dirigir el grup. 

Aleshores, el guia ha de conduir el grup fins a una meta assenyalada, per un 
recorregut preparat prèviament pels professionals ple d'obstacles (passos 
estrets, taules, cadires, etc.). 
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Els professionals de tant en tant, poden intentar rompre la cadena, és quan el 
grup s'ha d'unir per permanèixer junts. 

Temporalització

20 minuts

Recursos

Cintes

Taules

Cadires

Campana

Orientacions

El recorregut es prepara una vegada tingui el grup els ulls tapats. Sols coneix el 
camí el guia.

Activitat 4: CREEM FIGURES CONJUNTES

Objectius

- Exercitar la cooperació grupal.

- Estimular la imaginació.

- Afavorir la confiança amb els companys i companyes.

Procediment

Es divideix el grup per parelles de manera al·leatòria. Els professionals 
indiquen que han de formar, utilitzant els seus cossos, números, lletres o 
formes. Es donen idees sobre possibles figures formades per dues persones. 

Es deixen 10 minuts per a que les parelles vagin creant la seva pròpia figura. 
Una vegada transcorregut aquest temps, el grup intenta endevinar les diferents 
creacions de manera ordenada, exposant després cada parella la seva obra.

Temporalització

20 minuts
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Recursos

Orientacions

L'activitat es pot realitzar per parelles, trios, grups de 4, etc. Així mateix, es pot 
dividir en dues parts, la primera per parelles, i després per trios.

Activitat 5: RELAXACIÓ: COM RESPIREN ELS ANIMALS?

Objectius

- Identificar diferents ritmes de respiració, així com el més saludable.

- Entrenar la respiració profunda mitjançant la imaginació.

Procediment

Els professionals expliquen al grup la importància de respirar de manera 
adequada i com, amb la respiració poden controlar diferents estats emocionals: 
ràbia, por, alegria, etc.

El lleó i la formiga

El professional mostra als nens i nenes com respiren el lleó i la formiga. El lleó 
respira gran i necessita respirar fort i ràpid, en canvi, la formiga és petita i 
respira poc a poc i lentament. Els infants aprenen a que la respiració adequada 
és la de la formiga.

Som un globus

Cada nen i nena es converteix en un globus que s'unfla i es desunfla. Aprenen 
a inspirar pel nas i expirar per la boca. Es poden ajudar amb els braços per 
facilitar imaginar la imatge del globus. Els braços s'obrin i s'aixequin quan el 
globus s'unfla i es tanquen i baixen quan es desunfla.  

Temporalització

15 minuts.

Recursos

Orientacions

S'ha de potenciar el silenci i la tranquil·litat en el desenvolupament d'aquesta 
activitat. Així mateix, convé emprar un to de veu baix i lent per transmetre 
calma durant l'exercici. 
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Activitat 6: TANCAMENT DE LA SESSIÓ

Objectius

- Oferir un espai on els infants expressin allò que més els ha agradat.

- Potenciar la pròpia opinió i la seguretat en un mateix.

- Escoltar de manera activa les seves preferències.

Procediment

S'asseuen els infants i els professionals en cercle. Els professionals pregunten 
al grup quina ha sigut l'activitat que més els ha agradat i per què. Es reflexiona 
respecte la sessió.

Temporalització

5 minuts.

Recursos

Orientacions

Convé donar el torn de paraula en una direcció, per agilitzar el tancament de 
sessió. Es potencien les opinions diferenciades, assenyalant que cadascú li 
agrada més una activitat o altra. 

SESSIÓ 2:

Activitat 1: OCUPAR EL TERRENY

Objectius

- Aprendre els noms dels companys i companyes.

Procediment

Un dels professionals explica la dinàmica:

El joc comença amb un nen o nena que a la vegada que crida el nom d'un 
company o companya, es llança cap al lloc que aquest o aquesta ocupa. 
Aquest corre cap a altre company o companya, i així, successivament, tractant 
que cada vegada sigui més ràpid. 
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Temporalització

15 minuts

Recursos

Orientacions

Es recomana que els professionals també participin, fomentant així, la 
confiança i la proximitat amb el grup.

Activitat 2: CONFIANT AMB EL COMPANY/A

Objectius

- Potenciar la confiança amb els companys i companyes.

- Fomentar la cooperació entre ells i elles.

- Incrementar la cohesió grupal.

Procediment

Es divideix el grup per la meitat, cecs i guies. Als cecs se'ls posa una cinta als 
ulls per tapar-los i que no vegin res. Tot seguit, cada guia elegeix al seu cec
quan ja tenen els ulls tapats, així, el cec no sap qui és el seu guia. Durant 5 
minuts, els guies condueixen als cecs. Una vegada transcorregut el temps, 
s'intercanvien els papers, es tapen els ulls els que abans eren guies, i els nous 
guies elegeixen novament al seu cec.  

Un vegada tot el grup hagi experimentat cada rol, es compartiran les 
experiències viscudes així com les emocions sorgides, i la seva importància.

Temporalització

15 minuts

Recursos

- Cintes

Orientacions

S'aconsella que hi hagi el major silenci possible durant el desenvolupament de 
l'activitat. És important que es professionals vagin recordant al grup durant la 
dinàmica que deuen estar atents allò que estan sentint i experimentant.
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Activitat 3: LES EMOCIONS A LA MEVA VIDA DIÀRIA

Objectius

- Adquirir un major coneixement i vocabulari de les pròpies emocions.

- Aprendre a identificar les pròpies emocions.

- Reconèixer les emocions dels demés.

- Diferenciar diverses tipus d'emocions: alegria, tristesa, ira, por, vergonya i 
sorpresa.

- Detectar les pròpies emocions en diferents situacions.

Procediment

El professional pregunta al grup d'infants que entenen ells i elles per emoció. 
S'anoten les idees a la pissarra, perfilant una definició senzilla amb les seves 
aportacions.

A continuació, el professional demana que vagin nombrant emocions que 
senten a la seva vida. Per afavorir la participació, es van exemplificant 
situacions de la vida quotidiana, fomentant l'expressió de les emocions: alegria, 
tristesa, ira, por, vergonya i sorpresa. Exemples:

- Quan vaig al col·legi sent...

- Quan vaig a un aniversari sent...

- Quan vaig al pati sent...

- Davant una discussió sent...

- Quan estic amb els meus acollidors sent...

- Quan veig als meus pares sent...

- Quan estic jugant amb els meus germans sent...

Temporalització

20 minuts

Recursos

Pissarra

Marcadors de pissarra
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Orientacions

S'ha de fomentar la participació oferint la seguretat de què tota aportació es 
vàlida. S'ha de procurar que aixequin la mà quan expressin noves idees, 
respectant el torn de paraula i fomentant l'escolta activa. Així mateix, els 
professionals també ha de compartir amb el grup i explicar en quina situació ha 
sentit una determinada emoció.

Activitat 4: VIDEO "IDENTIFIQUEM JUNTS LES EMOCIONS"

Objectius

- Reconèixer les emocions que poden experimentar personatges.

- Identificar les pròpies emocions en determinades situacions.

- Detectar les emocions que es poden produir en una mateixa situació.

- Relacionar les emocions de les situacions del conte a la vida real dels infants.

- Potenciar l'expressió d'emocions i experiències de la seva vida diària.

Procediment

Es selecciona un vídeo d'animació on es recopilin diverses escenes on els 
personatges mostrin diferents emocions. Es visualitza el vídeo amb el grup, fent 
aturades al final de cada escena, oferint el temps necessari per a que ells 
identifiquin l'emoció de cada personatge. Al finalitzar el vídeo, es realitzen 
diferents preguntes al grup, associant les emocions identificades en els 
personatges amb les pròpies emocions i experiències. Per exemple: Quan 
recordeu haver sentit alegria? I tristesa? I por? etc. En una situació X, tot el 
món sent el mateix, o podeu sentir diferents emocions en la mateixa situació?

Temporalització

20 minuts

Recursos

- Ordinador

- Vídeo
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Orientacions

S'emfatitzarà amb la idea de què en la vida experimentem situacions, on uns 
senten unes emocions i altres altres, el fet que una situació pot provocar una 
emoció en un mateix i emocions molt diferents en la resta de persones.

Activitat 5: RELAXACIÓ: EL MEU COR FA BUM-BUM

Objectius

- Reconèixer el ritme del cor, i com està relacionat amb la respiració.

- Identificar diferents ritmes de respiració, així com el més saludable

- Entrenar la respiració profunda mitjançant la imaginació.

Procediment

En primer lloc, es posen en cercle de peu tots els infants, i posen la seva mà al 
pit, observant que els batecs del cor quasi no es noten, i que la seva respiració 
és lenta. 

Tot seguit, s'indica que corrin per l'aula durant 2 minuts. Un dels professionals
dóna la senyal de que aturin i tornen al lloc, en cercle. Aquest, assenyala 
novament que es posin la mà al pit, i motiva que expressin com senten els 
batecs del cor.  

A partir d'aquí els nins respondran que senten el cor bategar més ràpid, 
accelerat, etc. Ara, es quan el professional explica que el cor també s'accelera 
quan estem enfadats, sentim por, vergonya, etc. , fent-los conscients de la seva 
capacitat per autoregular la respiració.

Per comprovar que es pot disminuir el ritme de batecs del cor i relaxar-se, es 
practiquen quatre o cinc cicles d'inspiració-expiració. Tot seguit, es motiva als 
alumnes que expressin com es senten, què ha canviat, etc. 

Temporalització

15 minuts.

Recursos

Orientacions
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S'ha de potenciar el silenci i la tranquil·litat en el desenvolupament d'aquesta 
activitat. Així mateix, convé emprar un to de veu baix i lent per transmetre 
calma durant l'exercici. 

Activitat 6: TANCAMENT DE LA SESSIÓ

Objectius

- Oferir un espai on els infants expressin allò que més els ha agradat.

- Potenciar la pròpia opinió i la seguretat en un mateix.

- Escoltar de manera activa les seves preferències.

Procediment

S'asseuen els infants i els professionals en cercle. Els professionals pregunten 
al grup quina ha sigut l'activitat que més els ha agradat i per què. Es reflexiona 
respecte la sessió.

Temporalització

5 minuts.

Recursos

Orientacions

Convé donar el torn de paraula en una direcció, per agilitzar el tancament de 
sessió. Es potencien les opinions diferenciades, assenyalant que cadascú li 
agrada més una activitat o altra. 

SESSIÓ 3

Activitat 1: CONVERSANT AMB ELS PEUS

Objectius

- Afavorir el contacte físic de manera divertida.

- Fomentar la confiança entre els companys i companyes

- Adquirir consciència del propi estat emocional.

Procediment
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El grup s'asseu al terra per parelles, un enfront de l'altre. La dinàmica consisteix 
en que durant 7 minuts els infants, amb els ulls tapats amb una cinta, estiguin 
tocant-se amb els peus descalços, tractant de comunicar-se i relacionar-se a 
través d'aquests. 

Una vegada transcorregut aquests minuts de relació, s'indica que expressin 
primer en la parella i després a nivell grupal, les emociones, sentiments i 
vivències que han sorgit durant la dinàmica. 

Temporalització

15 minuts

Recursos

- Tovalloles humides.

- Cintes

Orientacions

Es recomana que durant l'execució de l'activitat hi hagi el major silenci possible, 
afavorint l'autoconsciència emocional.

Activitat 2: CONTE: LA FORMIGA VIATGERA

Objectius

- Aprendre a identificar les pròpies emocions.

- Adquirir un major coneixement i vocabulari de les pròpies emocions.

- Reconèixer les emocions dels personatges de la història.

- Diferenciar diverses  tipus d'emocions.

- Relacionar les emocions de les situacions del conte a la vida real dels infants.

- Expressar emocions i experiències de la seva vida. 

Procediment

Un dels professionals narra el conte al grups d'infants. Una vegada relatada la 
història, es facilita l'inici d'un debat grupal mitjançant diferents preguntes, com:

- Com es sentia la formiga quan va perdre a les seves companyes?
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- Molts amics es van oferir per a cercar a les companyes. Tens amics que 
t'ajuden quan tens un problema?

- En quines situacions has passat por?

- Com es va sentir la formiga al trobar a les seves companyes? 

Temporalització

25 minuts

Recursos

- Conte: La formiga viatgera

Orientacions

Quan el professional relati el conte ha de tenir un to de veu i una entonació 
adequada per atraure l'atenció dels nens i les nenes: exclamacions, canvis de 
ritme, etc.  Es recomana total silenci quan es narri el conte, reduint possibles 
distraccions dels infants.

Activitat 3: L'ESPIRAL EMOCIONAL

Objectius

- Expressar les emocions sorgides durant el joc.

- Representar emocions que vagin sorgint.

Procediment

Prèviament es prepara un escenari amb paper continu, el qual es tracta d'una 
espiral gegant, numerada per caselles fins el nombre 35. En cada casella, hi ha 
una targeta on s'amaga un missatge o una prova. El punt de partida és la
casella 0, situada a l'extrem exterior de l'espiral. Des d'aquí, van tirant per torns 
de manera ordenada el dau, quan caiguin en la casella, llegiran el missatge, 
avançant segons vagin superant les proves. Aquests missatges o proves estan 
relacionades amb la consciència emocional. Exemples:

- Elegeix un company per representar els dos una determinada emoció, la resta 
han d'endevinar-ho. 

- Identifica les següents cares dels personatges de les fotografies.

- Si un nin està plorant és que està....
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Recursos

- Paper continu

- Retoladors de colors

- Tisores

- Cartolines de colors

- Dau de cartolina

Orientacions

L'essencial d'aquesta prova és que els infants es vegin immersos en un joc a 
tamany real, mentre van aprenent a identificar i escenificar emocions. No hi ha 
que fomentar la competitivitat, si no la diversió i la participació grupal en 
l'execució de les proves.

Activitat 4: RELAXACIÓ: TÈCNICA DE KOEPPEN

Objectius

- Adquirir consciència del propi estat emocional.

- Reduir l'activació fisiològica i mental.

- Disminuir la tensió muscular.

Procediment

Els professionals expliquen als nens i nenes que s'han de posar aixecats en 
cercle. Començar l'activitat explicant que es pretén amb la relaxació, 
emfatitzant en la respiració lenta i profunda. Tot seguit, es practiquen quatre o 
cinc cicles d'inspiració-expiració. 

A continuació, el professional indica que es tombin damunt les estoretes, 
posant-se les mantes a sobre, amb els ulls tancats. Es torna a entrenar els 
cicles d'inspiració-expiració, continuant narrant amb un to de veu baix i lent 
petites instruccions sobre diferents parts dels cos. Exemples:

BRAÇOS I MANS

Imagina't que tens una llimona en la teva mà esquerra. Ara tracta d'exprimir-lo, 
intenta de exprimir-li tot el suc. Sents la tensió en la teva mà i en el teu braç 
mentre l'estàs exprimint. Ara deixa'l caure. Fixa't en com estan ara els teus 
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músculs quan estàs relaxat. Agafa ara una altra llimona i tracta de exprimir-lo... 
(repetir amb la mà dreta).

BRAÇOS I ESQUENA

Ara anem a imaginar-nos que eres un gat mandrós i que vols estirar-te. Estira 
els braços davant de tu, ara aixeca'ls per damunt del teu cap i mou el cap cap 
enrere. Fixa't, quan estiris què sents a la teva esquena. Ara deia caure els 
braços cap als costats del teu cos. Molt bé. Anem a estirar-nos una vegada 
més...

Recursos

- Estoretes

- Mantes

Orientacions

La sala ha de tenir les condicions adequades per afavorir que els infants es 
relaxin: poca llum, silenciosa, etc. Es recomana que la relaxació no duri més de 
15 minuts.

Activitat 5: TANCAMENT DE LA SESSIÓ

Objectius

- Oferir un espai on els infants expressin allò que més els ha agradat.

- Potenciar la pròpia opinió i la seguretat en un mateix.

- Escoltar de manera activa les seves preferències.

Procediment

S'asseuen els infants i els professionals en cercle. Els professionals pregunten 
al grup quina ha sigut l'activitat que més els ha agradat i per què. Es reflexiona 
respecte la sessió.

Temporalització

5 minuts.

Recursos
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Orientacions

Convé donar el torn de paraula en una direcció, per agilitzar el tancament de 
sessió. Es potencien les opinions diferenciades, assenyalant que cadascú li 
agrada més una activitat o altra. 

SESSIÓ 4

Activitat 1: COLLAGE EMOCIONAL

Objectius

- Identificar les emocions en els personatges de la premsa i/o revistes.

- Fomentar la creativitat.

- Relacionar les emocions del personatges amb la seva història de vida.

- Expressar emocions i experiències de la seva vida

Procediment

Els professionals distribueixen al·leatòriament al grup per parelles. Tot seguit, 
expliquen que van a fer un collage amb premsa i revistes. Es reparteix un full 
per a cada parella, una emoció específica, unes tisores i un pegament (alegria, 
tristesa, por, vergonya, ràbia, sorpresa i fàstic). S'exposa que tenen 10 minuts 
per crear la seva obra. 

Una vegada elaborat el collage, els professionals motiven que pensin i exposin 
al grup un record que tinguin amb l'emoció treballada per cadascú d'ells amb 
els seus pares biològics. 

Temporalització

25 minuts

Recursos

Folis Dina-4

Tisores

Pegament

Revistes

Premsa
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Orientacions

Es recomana que els professionals ofereixin el temps necessari de cada infant 
per expressar la seva emoció relacionada amb la seva història de vida. No
insistir ni forçar a cap nen o nena per exterioritzar, respectar el seu ritme.

Activitat 2: TARGETES D'EMOCIONS

Objectius

- Identificar les emocions mitjançant de comunicació no verbal.

- Representar les emocions a través de la comunicació no verbal.

Procediment

Es posen les targetes dins d'una bossa. Cada targeta tindrà escrit el nom d'una 
emoció, com ara alegria, tristesa, por, ràbia, fàstic, sorpresa, etc. Cada nen i 
nena representa amb gestos al grup la targeta que esculli al·leatòriament, i la 
resta ha d'endevinar de quina emoció es tracta.  

Temporalització

20 minuts

Recursos

Cartolines de colors

Bolígrafs

Orientacions

Cal indicar que durant la representació no han d'utilitzar el llenguatge verbal, 
sols mitjançant gestos, postures, etc. 

Activitat 3: SENTIM LA MÚSICA

Objectius

- Associar la música amb les diferents emocions.

- Identificar les emocions mitjançant el llenguatge no verbal.

- Potenciar l'expressió emocional a través del llenguatge no verbal 
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Procediment

Els professionals expliquen al grup que van a posar diferents tipus de música. 
Indiquen que ells i elles han d'anar caminant i/o ballant per la sala, segons el 
que sentin amb la música. 

Una vegada aturada la música, es reuneix el grup en cercle per posar en comú 
allò que han sentit. Per això, es posa uns pocs segons cada cançó escoltada 
abans i s'atura, per a que els nens i nenes diguin i debatin sobre allò que els ha 
transmès i com ho han representat.

Temporalització

25 minuts

Recursos

Ordinador

Cançons del youtube

Orientacions

Es recomana retirar taules, cadires, etc., per donar lloc a un espai ampli per un 
major moviment. 

Activitat 4: RELAXACIÓ GUIADA

Objectius

- Reduir l'activació fisiològica i mental

- Ajustar el nivell d'activació de l'organisme.

- Aconseguir un estat de tranquil·litat en l'infant.

Procediment

Els professionals indiquen que han d'escollir una estoreta i una manta, i 
col·locar-se en dues files a l'aula. A continuació, indicar que es tombin i que es 
tapin amb la manta el cos.

A continuació es posa música relaxant i un dels professionals indica amb un to 
de veu lent i baix que comencin a realitzar els cicles d'inspiració-expiració. Tot 
seguit, continua relatant un paisatge agradable on es trobin còmodes, deixant 
fluir la imaginació.
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Esteu tombats, molt relaxats i a gust. Estem a la platja, prenent el sol, amb la 
brisa del mar donant-nos a la cara. Sentim el soroll de les ones del mar...

Temporalització

15 minuts

Recursos

Estoretes

Mantes

Ordinador

Cançó música relaxant

Orientacions

La sala ha de tenir les condicions adequades per afavorir que els infants es 
relaxin: poca llum, silenciosa, etc. Es recomana que la relaxació no duri més de 
15 minuts.

Activitat 5: TANCAMENT DE LA SESSIÓ

Objectius

- Oferir un espai on els infants expressin allò que més els ha agradat.

- Potenciar la pròpia opinió i la seguretat en un mateix.

- Escoltar de manera activa les seves preferències.

Procediment

S'asseuen els infants i els professionals en cercle. Els professionals pregunten 
al grup quina ha sigut l'activitat que més els ha agradat i per què. Es reflexiona 
respecte la sessió.

Temporalització

5 minuts.

Recursos
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Orientacions

Convé donar el torn de paraula en una direcció, per agilitzar el tancament de 
sessió. Es potencien les opinions diferenciades, assenyalant que cadascú li 
agrada més una activitat o altra. 

SESSIÓ 5: 

Activitat 1: ON SENTIM CADA EMOCIÓ I COM REACCIONEM?

Objectius

- Definir en quina part del cos senten cada emoció.

- Identificar les conductes que provoquen cada emoció.

- Reconèixer possibles reaccions envers una determinada situació. 

- Desenvolupar la predisposició a regular les pròpies emocions tenint en 
compte les reaccions i les possibles conseqüències. 

Procediment

Es reparteixen un foli a cada infant el qual té plasmat una figura humana. 
S'introdueix la dinàmica explicant que es treballaran les emocions bàsiques: 
alegria, por, ràbia, tristesa i sorpresa; a nivell corporal i conductual. 

A continuació, es dóna pas a l'anàlisi de cadascuna d'elles. Per exemple:

- En quina part del cos sentiu l'alegria? On la marcarieu?

El grup ha de marcar a la figura humana del foli amb un determinat color 
aquesta emoció. 

- Com es comporteu quan esteu alegres?

Riuen, ballen, salten, juguen, criden, etc. Les aportacions s'escriuen a la 
pissarra, per després debatre respecte la diversitat de conductes possibles de 
cada individu envers una emoció, remarcant la idea que cadascú expressa les 
seves emocions d'una manera distinta. 

Així successivament fins abordar totes les emocions plantejades. 

Temporalització

25 minuts
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Recursos

- Folis Dina-4

- Retoladors de colors

- Pissarra

- Marcadors de pissarra

Orientacions

S'ha de fomentar la participació motivant als infants que tota resposta és vàlida, 
i que cadascú reacciona d'una manera determinada envers una situació.

Activitat 2: CADIRES COOPERATIVES

Objectius

- Augmentar la confiança entre els nens i nenes.

- Enfortir el sentit de cooperació i solidari del grup.

- Fomentar la cohesió grupal.

Procediment

S'explica el procediment i la meta final del joc. Es col·loquen en cercle una 
cadira menys dels nens i nenes que hi hagi al grup. S'indica que, mentre la 
música sona, aniran pegant voltes a aquestes. Quan s'atura la música, hauran 
d'asseure tothom a les cadires, ajudant a la resta per poder cabre tots 
asseguts, sense tocar el terra. Al principi no hi ha dificultats, però conforme va 
avançant la dinàmica, queden menys cadires, i es necessita més ajuda dels 
companys i companyes per poder dur a terme l'objectiu: que tots s'asseguin. El 
grup guanya quan sols hi queda una o dues cadires i estan tots asseguts. 

Temporalització

20 minuts

Recursos

- Cadires

- Ordinador

Orientacions
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Els professionals han d'estar atents per a que els infants no es facin mal durant 
el desenvolupament del joc. 

Activitat 3: RECORDEM ALS PAPÁS I LES MAMÁS

Objectius

- Fomentar l'expressió emocional. 

- Compartir experiències viscudes amb la família biològica.

- Ser conscients de les reaccions en cada emoció.

- Adquirir estratègies alternatives per regular les pròpies emocions.

Procediment

Es divideix el grup per parelles. A cada parella se li assigna una emoció: 
alegria, por, tristesa, ràbia i sorpresa. Tot seguit, se'ls explica que primer, 
comentin amb el seu company i/o companya, algun record que tinguin amb la 
família biològica, del pare o de la mare, i com van reaccionar, associat a 
l'emoció concebuda. 

En segon lloc, cada parella exposa el seu record i la seva reacció al grup. Es 
fomenta que es creï un debat i posada en comú de les distintes experiències 
viscudes, així com de les emocions i reaccions sorgides. 

Els professionals aniran oferint estratègies i alternatives per regular de manera 
adequada les emocions.  

Temporalització

25 minuts

Recursos

Orientacions

Es recomana anar reforçant de manera positiva als nens i nenes quan 
expressin els records (emocions i conductes) a la resta del grup.

Activitat 4: RELAXACIÓ: MASSATGE ANIMALS

Objectius



Disseny del Programa Socio-Emocional per a infants de 6 a 8 anys en acolliment familiar en 
família extensa

Idoia Espí Martínez

101

- Adquirir consciència del propi estat emocional.

- Reduir l'activació fisiològica i mental.

- Relaxar-se mitjançant el contacte físic.

- Potenciar la proximitat i confiança entre els companys i companyes a través 
del contacto físic.

Procediment

Es divideix el grup per parelles de manera al·leatòria. Un de cada parella es 
tomba a l'estoreta i es preparen per al massatge amb tres o quatre cicles 
d'inspiració-expiració, tenint els ulls tancats. Una vegada relaxat el company, 
l'altre company va fent-li massatge, tocant amb les mans mentre interpreta 
diferents animals. El professional va indicant la representació de cada animal:

- Formiga: la mà es desplaça pel cos tocant amb els dits amunt i avall de 
manera suau. 

- Serp: va dirigint-se un dit del cos imitant el moviment de la serp, de manera 
suau.

- Elefant: la mà va movent-se pel cos, donant petits cops a la pell.

Una vegada transcorreguts 7 minuts, cada parella canvia el torn.

Temporalització

15 minuts

Recursos

- Estoretes

Orientacions

S'ha de potenciar el silenci i la tranquil·litat en el desenvolupament d'aquesta 
activitat. Així mateix, convé emprar un to de veu baix i lent per transmetre 
calma durant l'exercici. 

Activitat 6: TANCAMENT DE LA SESSIÓ

Objectius

- Oferir un espai on els infants expressin allò que més els ha agradat.
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- Potenciar la pròpia opinió i la seguretat en un mateix.

- Escoltar de manera activa les seves preferències.

Procediment

S'asseuen els infants i els professionals en cercle. Els professionals pregunten 
al grup quina ha sigut l'activitat que més els ha agradat i per què. Es reflexiona 
respecte la sessió.

Temporalització

5 minuts.

Recursos

Orientacions

Convé donar el torn de paraula en una direcció, per agilitzar el tancament de 
sessió. Es potencien les opinions diferenciades, assenyalant que cadascú li 
agrada més una activitat o altra.

SESSIÓ 6:

Activitat 1: EL MEU COR

Objectius

- Adquirir estratègies alternatives per regular les pròpies emocions. 

- Desenvolupar l'autoconeixement.

- Augmentar l'autoestima i el respecte per un mateix.

- Fomentar el respecte cap als demés.

Procediment

Cada nen i nena dibuixa un cor en una cartolina i el retalla. Tot seguit, aquest 
cor el retallen en 5 trossos grans, com si fossi un puzzle. Tothom s'asseu en 
cercle amb els trossos del cor a la mà. Al centre del cercle hi ha una bossa amb 
trossos de cor retallats prèviament pels professionals. Els professionals 
entreguen una frase escrita a cadascun/a, que llegirà en veu alta per ordre. 
Quan el nen o nena llegeixi la frase, la resta escoltaran amb molta atenció, i si 
aquesta frase els fa sentir malament (trist, enfadat, humiliat, etc.), tindran que 
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donar un tros del seu cor al nen o nena que hagi llegit la frase. Si la frase els fa 
sentir bé, agafaran un tros del cor de la bossa del centre. 

Exemples:

- Eres tonto/a!

- Moltes gràcies per ajudar-me.

- Empènyer a un company/a.

- Ets molt intel·ligent! Enhorabona!

- Has fet açò malament, si es que ets com ton pare!

- T'estimo.

- Mai arribaràs a ser res en la vida.

A l'acabar els professionals realitzen una sèrie de preguntes: Què li passa al 
nostre cor quan ens diuen coses dolentes o de males maneres? I quan ens 
diuen paraules o gestos amables? Quan ens sentim millor? Què ens agrada 
més?

Reflexió: Cada vegada que algú ens xerra de males maneres, ens insulta o 
actua d'una forma brusca, el nostre cor es romp i se'n du un tros d'ell. En canvi, 
quan les paraules i les formes van acompanyades d'amabilitat i estima, el 
nostre cor es fa més gran. És important adonar-se'n que les nostres paraules i 
accions tenen una repercussió directa al cor dels demés, podent-lo fer més 
gran o trencar-lo. 

Recursos

- Cartolines de colors

- Tisores

- Trossos de folis Dina-4 (frases)

Temporalització

30 minuts

Orientacions

Cal afavorir el clima positiu a l'aula per a que els nens i nenes s'expressin de 
manera sincera, sense por al ridícul.
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Activitat 2: EL MUSEU DE LA IRA

Objectius

- Expressar la ràbia mitjançant l'activitat plàstica.

- Ser conscient de com reacciona cadascun davant la ràbia.

- Aprendre estratègies adequades per canalitzar la ràbia.

- Fomentar la creativitat.

Procediment

Es reparteix una foli Dina-3 a cada infant. Així mateix, es deixa repartit per les 
taules ceres de diferents colors a l'abast dels nens i nenes. Es demana al grup 
que, pensin en un record o experiència que hagin sentit molta ràbia. Tot seguit, 
s'indica als infants que pintin i reflecteixin de manera lliure i abstracta aquesta 
ràbia.

Una vegada acabada l'obra, es pengen a la paret i cadascú li posa un nom al 
seu dibuix abstracte. 

A continuació, s'obri un debat envers aquestes experiències on van sentir ràbia, 
motivant que comparteixin al grup la vivència i com va reaccionar en aquell 
moment. Així mateix, es faciliten estratègies per canalitzar la ràbia, evitant 
l'explosió de la ira, com ara: apartar-se del lloc on es produeix el conflicte, 
controlar el seu cos, parant-se i relaxant-se, parlar-se a ells mateixos, pensar 
abans d'actuar, etc. 

Temporalització

35 minuts

Recursos

- Folis dina-3.

- Ceres de colors

- Cinta adhesiva

Orientacions
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Es tracta amb aquesta dinàmica que comparteixin experiències i reflexionin 
sobre com les han sabut afrontar, dotant-los de noves estratègies per ajudar a 
l'autocontrol. 

Activitat 3: RELAXACIÓ: L'ARBRE DELS DESITJOS

Objectius

- Reduir l'activació fisiològica i mental

- Ajustar el nivell d'activació de l'organisme.

- Aconseguir un estat de tranquil·litat en l'infant.

Procediment

El professional comença a narrar en veu baixa i tranquil·la:

Asseu-te còmodament, amb l'esquena ben recta i tanca els ulls. Ara que estàs 
assegut pots adonar-te'n de que estàs respirant i de que la teva respiració és 
molt especial. Roman un moment atent a la teva respiració. Pren-te el temps 
necessari per a sentir el familiar moviment de la teva respiració. La respiració 
entra i surt, entra i surt, una i altra vegada. 

Ara, dirigeix-te a un lloc bonic en plena naturalesa, pot ser algun lloc on hagis 
estat o de la teva fantasia. Pren-te un moment per veure on estàs ara. En 
aquest lloc et sents molt a gust, tranquil. Tens una vista magnífica que pots 
veure tot el paisatge, què veus? Si mires bé, veuràs que allà lluny hi ha un vell 
arbre. Ves cap a ell. És una arbre molt bonic i centenari, un arbre molt especial. 
Es tracta de l'arbre dels desitjos i té més de 100 anys. És gran i fort, amb un 
tronc molt gruixat, les seves rames, amples i obertes, estan plenes de fulles 
verdes. Si et fixes bé, veuràs que en les rames de l'arbre hi ha palomes 
blanques. Hi ha moltes. Cadascuna pot complir un dels teus desitjos. No ara 
mateix, si no quan arribi el moment oportú. No tots ells, si no aquells que 
procedeixin realment del teu cor i que per a tu són molt importants. Pren-te ara 
tot el temps que necessitis per a que des del teu cor aflori aquest desig. No 
necessites pensar en ell, limitat simplement a esperar tranquil·lament a que 
aquest es manifesti per sí mateix. També pot ser un sentiment o una idea, pot 
ser alguna cosa que mai hagis xerrat amb ningú. Què et ve al cap? Si ja ho 
saps, pots cridar molt baix a una de les palomes, sense que ningú més ho 
escolti. Deixa que es posi a la teva mà i apropa-la al teu cor per a que sàpiga 
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quin és el teu desig. Ella ho comprendrà. Dóna-li el teu desig a la paloma i 
obrint la mà, solta-la i deixa-la anar. Observa com s'allunya volant més i més 
lluny. No avui, ni demà, possiblement tampoc la setmana que ve. Però confia 
en que sempre hi ha alguna cosa que pot canviar. No sempre serà exactament 
com tu voldries, ni tal vegada les coses succeeixin tan ràpid com tu desitjaries. 
Però confia i deixa anar el desig i les imatges que corresponen amb ell. Poc a 
poc obri novament els ulls i queda't assegut uns instants.

Temporalització

15 minuts

Recursos

- Estoretes

Orientacions

La sala ha de tenir les condicions adequades per afavorir que els infants es 
relaxin: poca llum, silenciosa, etc. Es recomana que la relaxació no duri més de 
15 minuts.

Activitat 4: TANCAMENT DE LA SESSIÓ

Objectius

- Oferir un espai on els infants expressin allò que més els ha agradat.

- Potenciar la pròpia opinió i la seguretat en un mateix.

- Escoltar de manera activa les seves preferències.

Procediment

S'asseuen els infants i els professionals en cercle. Els professionals pregunten 
al grup quina ha sigut l'activitat que més els ha agradat i per què. Es reflexiona 
respecte la sessió.

Temporalització

10 minuts.

Recursos
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Orientacions

Convé donar el torn de paraula en una direcció, per agilitzar el tancament de 
sessió. Es potencien les opinions diferenciades, assenyalant que cadascú li 
agrada més una activitat o altra.

SESSIÓ 7: 

Activitat 1: GRAN BERENAR DE NADAL

Objectius

- Afavorir la confiança entre els infants i les famílies.

- Fomentar la cohesió grupal.

- Afavorir el clima positiu del grup.

- Gaudir de l'activitat d'oci amb els companys i companyes.

Procediment

Aquest dia, per ser l'ultima sessió abans de les vacances de Nadal, es prepara 
un gran berenar per a les famílies i els infants, el qual, a més de la mitja hora 
prèvia a la sessió habitual, roman fins 60 minuts, ocupant mitja hora de la 
sessió.

Temporalització

30 minuts

Recursos

- Menjar per berenar: xocolata, xurros, ensaïmades, croissants, etc.

Activitat 2: SORTIDA AL BETLEM

Objectius

- Afavorir la confiança entre els infants.

- Afavorir el clima positiu del grup.

- Gaudir de l'activitat d'oci amb els companys i companyes.

- Potenciar l'expressió emocional a través del llenguatge verbal
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Procediment

Els professionals i els infants, una vegada acabin de berenar, aniran a veure 
l'exposició del Betlem pròxim a l'entitat. Durant la sortida, s'expliquen diferents 
anècdotes i històries envers el Nadal.

Així mateix, durant la sortida, els professionals obrin un debat grupal envers 
experiències viscudes en aquesta època, incitant que expressin emocions i 
pensaments associats al Nadal.

Temporalització

60 minuts

Recursos

Orientacions

Es recomana realitzar files ordenades per desplaçar-se cap al Betlem. Així 
mateix, es motiva als infants per a que parlin uns amb els altres, exposant 
vivències i experiències relacionades amb el Nadal.

SESSIÓ 8:

Activitat 1: LA MÀQUINA TRENCA PORS

Objectius

- Desenvolupar la capacitat d'autoregular i superar la por.

- Aprendre a identificar i destruir la por.

- Afavorir el desenvolupament d'estratègies d'afrontament de la por.

- Fomentar la creativitat dels infants.

Procediment

Els professionals expliquen al grup que tots tenim por a coses, i quan tenim por 
aquesta por no ens deixa fer certes coses que ens agradaria fer. És molt 
important aprendre a superar les pors i afrontar-nos a elles per poder fer allò 
que desitgem.

Tot seguit, es relata el conte de la màquina de trencar pors. 
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Una vegada relatat el conte, se'ls dóna la fitxa de "les nostres pors" per poder 
després anotar-les a un paper i destruir-les com feia la nena del conte. Se'ls 
indica que la completin i se'ls ajuda a elaborar-la. 

Cada nen i nena que vagi acabant la fitxa, passa a crear la seva pròpia 
màquina de trencar pors. S'ha de deixar un petit forat a la part de dalt per poder 
introduir les pors. Es deixa el temps necessari per a que la decorin. 

Quan tothom la finalitzi, es reparteixen papers petits per a que escriguin la seva 
por i una estratègia d'afrontament per superar-la. Van introduint les seves pors 
a la màquina per a que aquesta acabi amb elles. Quan estiguin totes les pors 
dins de les màquines, els infants les trauran i les destruiran en trossos molt 
petits. Tot el grup de manera conjunta bufa aquestes pors destruides. 

Temporalització

70 minuts

Recursos

- Fitxa de les meves pors

- Conte de La màquina de trencar pors

- Capsa de cartró reciclada

- Llàpissos

- Gomes d'esborrar

- Cartolines de colors

- Cintes decoratives

- Tisores

- Pegament

Orientacions

Els professionals demanen que guardin la capsa, per poder trencar pors que 
apareguin més endavant.



Disseny del Programa Socio-Emocional per a infants de 6 a 8 anys en acolliment familiar en 
família extensa

Idoia Espí Martínez

110

Activitat 2: RELAXACIÓ: SENTIM AMB LES MANS

Objectius

- Relaxar-se amb el contacte físic del company o companya.

-  Sentir diferents emocions mitjançant el contacte corporal.

- Transmetre diverses emocions a través del contacte amb les mans.

Procediment

Es divideix el grup per parelles de manera al·leatòria. S'indica que agafin una 
estoreta per cada dos, i que s'asseguin un enfront l'altre damunt de l'estoreta. 

Tot seguit, es dóna una cinta a cadascú per a que es tapen els ulls i es posa 
música tranquil·la i relaxant. S'indica que s'agafin les mans, i que expressin 
amb el moviment de les mans en contacte amb l'altre, la tranquil·litat i la calma. 
Cal anar adoptant diferents posicions i formes en les mans, això sí, de manera 
lenta i pausada. 

Ara, intenteu expressar mitjançant les mans, la alegria. Fixeu-se com canvia el 
moviment i les postures. 

A continuació, intenteu transmetre al company que esteu tristos a través de les 
mans. Jugueu amb el contacte físic, si estrenyeu més o menys, més ràpid o 
més lent, etc.

Es pot realitzar l'activitat amb gran quantitat d'emocions més: ràbia, por, 
vergonya, fàstic, etc.

Temporalització

15 minuts

Recursos

- Estoretes

- Cintes per a tapar els ulls

Orientacions

Es recomana que la dinàmica es faci amb el major silenci possible, evitant així 
distraccions i facilitant la capacitat de sentir les emocions a través del contacte 
amb el company o companya.
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Activitat 5: TANCAMENT DE LA SESSIÓ

Objectius

- Oferir un espai on els infants expressin allò que més els ha agradat.

- Potenciar la pròpia opinió i la seguretat en un mateix.

- Escoltar de manera activa les seves preferències.

Procediment

S'asseuen els infants i els professionals en cercle. Els professionals pregunten 
al grup quina ha sigut l'activitat que més els ha agradat i per què. Es reflexiona 
respecte la sessió.

Temporalització

5 minuts.

Recursos

Orientacions

Convé donar el torn de paraula en una direcció, per agilitzar el tancament de 
sessió. Es potencien les opinions diferenciades, assenyalant que cadascú li 
agrada més una activitat o altra. 

SESSIÓ 9:

Activitat 1: FORA LA RÀBIA!

Objectius

- Canalitzar la ràbia a través de l'activitat plàstica.

- Donar forma a l'emoció mitjançant la creativitat.

- Expressar i compartir experiències on hagin sentit aquesta emoció, tant en 
família biològica com en família acollidora. 

- Fomentar la creativitat.

Procediment

El professional inicia la dinàmica exposant que agafin un tros de plastilina del 
color que ells vulguin i una cinta. Tot seguit, explica en que consisteix l'activitat. 
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Han de tapar-se els ulls amb la cinta. A continuació comença a sonar una 
música forta i estrident. Mentre sona la música, han de pensar amb un record 
que tinguin d'alguna vivència amb la família, ja sigui família biològica o 
acollidora, en el qual sentissin molta ràbia. A la mateixa vegada que pensin 
aquest record, han d'exterioritzar aquesta ràbia a través de la plastilina. 
Exemples: pegar cops, rompre-la, esclafar-la, etc. 

Una vegada passats 5 minuts d'expulsió de ràbia, es motiva al grup per a 
compartir amb la resta aquest record associat a la ràbia.

Temporalització

15 minuts

Recursos

- Plastilina

- Cintes

- Ordinador

- Altaveus

Orientacions

Es recomana donar total llibertat per a que els infants expressin i expulsin 
aquesta ràbia interior. Així mateix, cal motivar per a que narrin el seu record, 
sense forçar ni obligar.

Activitat 2: EL POT DE LA CALMA

Objectius

- Adquirir estratègies alternatives per regular les pròpies emocions.

Procediment

S'inicia l'activitat explicant al grup que van a crear un pot màgic, el qual els 
ajudarà a estar tranquils i relaxar-se. 

Els passos a seguir per a construir aquest pot són:

1.- Posa aigua tèbia fins a la meitat del pot.

2.- Afegeix dos cullerades grans de pegament líquid i remou bé.
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3.- Elegeix un o dos color de purpurina i afegeix dos cullerades petites de 
purpurina i remou.

4.- Afegeix després una gota de colorant alimentari, i tornar a remoure-ho tot.

5.- Posa més aigua tèbia omplint el pot, deixant un dit d'aire per a que el 
contingut el mogui quan sigui agitat. 

6.- Tapa el pot, i posa-li una mica de pegament per a que no pugui obrir-se.

Temporalització

55 minuts

Recursos

- Pots de plàstic

- Purpurina de diferents colors

- Pegament glitter o transparent

- Aigua tèbia

- Colorant alimentari

- Culleres de plàstic

- Fils i cintes decoratives

Orientacions

Cal seguir l'ordre dels ingredients de la mescla per a que el pot quedi ben 
acabat i tingui el seu efecte.

Activitat 2: RELAXACIÓ: L'ESPONJA

Objectius

- Adquirir consciència del propi estat emocional.

- Reduir l'activació fisiològica i mental.

- Relaxar-se mitjançant el contacte físic.

- Potenciar la proximitat i confiança entre els companys i companyes a través 
del contacto físic.
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Procediment

Es divideix el grup per parelles de manera al·leatòria. El professional indica que 
per cada parella, agafin una estoreta. Així mateix, un de cada parella es tomba 
damunt l'estoreta i l'altre s'asseu al costat. Els professionals reparteixen per a 
cada infants assegut una pilota tova i suau, explicant que la pilota representa 
una esponja i que han de ensabonar al company o companya.

S'inicia l'activitat explicant que els que estan tombats tanquin els ulls i comencin 
a efectuar tres o quatre cicles d'inspiració-expiració.

Tot seguit, el professional donarà una senyal per a que els companys asseguts, 
comencin a ensabonar al company o companya, de manera lenta i suau.

Una vegada transcorreguts 5 minuts, s'indica que intercanvien les funcions.

Temporalització

15 minuts

Recursos

- Estoretes

- Pilota tova i suau

Orientacions

S'ha de potenciar el silenci i la tranquil·litat en el desenvolupament d'aquesta 
activitat. Així mateix, en el cas que es presentin resistències envers el contacte 
físic amb l'altre, s'ha de facilitar i ajudar de manera activa, acompanyant a 
l'infant en el desenvolupament de l'activitat.

Activitat 3: TANCAMENT DE LA SESSIÓ

Objectius

- Oferir un espai on els infants expressin allò que més els ha agradat.

- Potenciar la pròpia opinió i la seguretat en un mateix.

- Escoltar de manera activa les seves preferències.

Procediment
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S'asseuen els infants i els professionals en cercle. Els professionals pregunten 
al grup quina ha sigut l'activitat que més els ha agradat i per què. Es reflexiona 
respecte la sessió.

Temporalització

5 minuts.

Recursos

Orientacions

Convé donar el torn de paraula en una direcció, per agilitzar el tancament de 
sessió. Es potencien les opinions diferenciades, assenyalant que cadascú li 
agrada més una activitat o altra. 

SESSIÓ 10:

Activitat 1: LA TERANYINA

Objectius

- Aprendre a expressar qualitats dels demés.

- Afavorir el clima positiu del grup.

- Augmentar l'autoestima

Procediment

El professional indica que el grup es col·loqui en cercle. Aquest té una madeixa 
de llana i explica que han de passar la madeixa a un altre company o 
companya mentre diuen el seu nom i una qualitat positiva d'aquest. 
Seguidament, el company o companya llança la madeixa a un altre fent el 
mateix, sostenint la punta d'aquesta. I així, successivament fins que hagi passat 
per tot el grup.

Es forma una teranyina que, per recollir-la, han de llançar la madeixa al 
companya o companya que els hi hagi llançat abans, dient una qualitat per 
aquest. Així, fins que la madeixa quedi recollida.

Després, el professionals obriran un debat referent a com s'han sentit escoltant 
als companys i companyes com deien una qualitat seva.
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Temporalització 

20 minuts

Recursos

- Madeixa de llana

Orientacions

Es recomana donar el temps necessari per a que els nens i nenes pensen cada 
qualitat.

Activitat 2: DIBUIXANT-ME A MI MATEIX

Objectius

- Reforçar l'autoconcepte positiu a través de l'expressió de sentiments positius.

- Afavorir l'adquisició de la pròpia identitat.

- Prendre consciència i coneixement d'un mateix

- Potenciar la creativitat.

Procediment

Es reparteix un foli per a cada nen i nena del grup. S'explica que han de 
dibuixar-se a un mateix i escriure baix del dibuix "Jo sóc" (sense posar el nom). 
Quan acabin de dibuixar-se, han d'escriure al costat, tres qualitats positives 
d'un mateix, ja siguin físiques, de personalitat, etc. 

Una vegada acabats els dibuixos i escrites les qualitats, es barrejaran els 
dibuixos i aniran ensenyant al grup un per un, tractant d'endevinar els 
companys i companyes de qui es tracta.

Temporalització

20 minuts

Recursos

- Folis Dina-3

- Llàpissos

- Gomes d'esborrar
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- Retoladors de colors

Orientacions

En el cas que es presentin dificultats en els infants per escriure qualitats, cal 
que els professionals posin algun exemple.

Activitat 3: CONTE: EL PETIT ÓS BLANC

Objectius

- Identificar les emocions dels personatges de la història.

- Relacionar emocions dels personatges amb la vida real.

- Expressar emocions i experiències de la seva vida.

- Augmentar l'autoestima i el respecte per un mateix

Procediment

Un dels professionals narra el conte al grups d'infants. Una vegada relatada la 
història, es facilita l'inici d'un debat grupal mitjançant diferents preguntes, com:

- Què sentia el petit ós blanc al veure que era diferent als altres nens i nenes?

- Creus que al tenir un aspecte diferent als seus companys i companyes no 
volien jugar amb ell?

- S'han rigut de vosaltres alguna vegada? Com et vas sentir?

- Creieu que els consells que li va donar el Gran Esperit el van ajudar?

- Per què creieu que quan torna de la muntanya els demés comencen a tractar-
li d'una altra manera?

Temporalització

20 minuts

Recursos

- Conte El Petit Ós Blanc.

Orientacions

Quan el professional relati el conte ha de tenir un to de veu i una entonació 
adequada per atraure l'atenció dels nens i les nenes: exclamacions, canvis de 



Disseny del Programa Socio-Emocional per a infants de 6 a 8 anys en acolliment familiar en 
família extensa

Idoia Espí Martínez

118

ritme, etc.  Es recomana total silenci quan es narri el conte, reduint possibles 
distraccions dels infants.

Activitat 4: RELAXACIÓ: TÈCNICA DE KOEPPEN

Objectius

- Adquirir consciència del propi estat emocional.

- Reduir l'activació fisiològica i mental.

- Disminuir la tensió muscular.

Procediment

Els professionals indiquen al grup que han d'agafar una estoreta i una manta 
per a cadascú, formar dues files, tombar-se i tancar els ulls.

S'inicia la relaxació amb quatre o cinc cicles d'inspiració-expiració. Tot seguit, 
es va relatant amb un to de veu lent i baix, emfatitzant en que posin molta 
atenció, petites instruccions per relaxar diferents parts del cos. Exemples:

MUSCLES I COLL:

Imagina que ets una tortuga. Ara imagina't que estàs assegut damunt d'una 
roca dins d'un embassament, relaxant-te al calor del sol. Ets sents molt a gust i 
segur allà. Oh! De repent sents uns sensació de perill. Clava el cap dins la teva 
closca! Tracta de moure els muscles cap a les teves orelles, intentant posar el 
teu cap clavat entre els muscles, no es fàcil ser una tortuga clavada dins de la 
seva closca. Ara el perill ja ha passat, pot sortir de la teva closca i tornar a 
relaxar-te a la llum del sol. Relaxat i sent el calor del sol...

MANDÍBULA:

Imagina't que tens un enorme xiclet en la teva boca, és molt difícil mastegar-lo, 
està molt dur. Intenta mossegar-lo, deixa que els músculs del teu coll t'ajudin. 
Ara relaxa't, deixa la teva mandíbula fluixa, relaxada, i fixa't que bé et sents 
quan has deixat la mandíbula caure. Molt bé, ara anem a mastegar un altre 
xiclet, mastega'l ben fort, intenta apretar-lo, que es clavi entre les teves dents. 
Molt bé, ho estàs aconseguint. Ara relaxa't...

Temporalització

15 minuts
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Recursos

- Estoretes

- Mantes

Orientacions

La sala ha de tenir les condicions adequades per afavorir que els infants es 
relaxin: poca llum, silenciosa, etc. Es recomana que la relaxació no duri més de 
15 minuts.

Activitat 5: TANCAMENT DE LA SESSIÓ

Objectius

- Oferir un espai on els infants expressin allò que més els ha agradat.

- Potenciar la pròpia opinió i la seguretat en un mateix.

- Escoltar de manera activa les seves preferències.

Procediment

S'asseuen els infants i els professionals en cercle. Els professionals pregunten 
al grup quina ha sigut l'activitat que més els ha agradat i per què. Es reflexiona 
respecte la sessió.

Temporalització

5 minuts.

Recursos

Orientacions

Convé donar el torn de paraula en una direcció, per agilitzar el tancament de 
sessió. Es potencien les opinions diferenciades, assenyalant que cadascú li 
agrada més una activitat o altra. 
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SESSIÓ 11:

Activitat 1: CASA

Objectius

- Afavorir un clima positiu al grup.

- Potenciar la proximitat i la confiança entre els companys i companyes.

- Incrementar l'autoestima al sentir-se estimat.

Procediment

El professional inicia la sessió explicant el joc. Exposa que en aquest jocs es 
tracta de que un persegueix a la resta del grup. Si un nen o nena és agafat per 
l'infant que agafa a la resta, ha de quedar-se paralitzar fins que un altre 
company o companya li doni una besada. Quan rebi la besada, podrà continuar 
movent-se. 

Temporalització

20 minuts

Recursos

Orientacions

Es recomana si fan molt de soroll anar calmant als infants, per tenir la dinàmica 
controlada.

Activitat 2: ABRAÇADES  MUSICALS COOPERATIVES

Objectius

- Afavorir el sentiment de pertinença al grup, a través del llenguatge no verbal 

- Potenciar l'autoestima mitjançant el contacte físic afectiu.

Procediment

El professional explica la dinàmica. Es tracta d'anar saltant i ballant al ritme de 
la música mentre està sonant. Quan la música s'aturi, s'han d'abraçar a dos 
companys, formant una abraçada a tres. Continua la música sonant i es 
separen, quan es torni a aturar, s'han d'abraçar a tres companys, fent una 
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abraçada de quatre. Així successivament fins arribar a una gran abraçada final 
amb tot el grup.

Acabar amb una reflexió grupal de com s'han sentit durant el desenvolupament 
de l'activitat.

Temporalització

20 minuts

Recursos

- Ordinador

- Altaveus

Orientacions

Deixar que s'expressin lliurement i de manera espontània durant la dansa, i 
després en la reflexió grupal.

Activitat 3: AIXÍ SÓC JO

Objectius

- Prendre consciència d'un mateix.

- Reflexionar sobre les coses que fan que un es senti orgullós.

Procediment

Es reparteix una fitxa on es plasmi diferents ítems: Qui sóc, qui hem cuida, els 
bons records, els records dolents, el que més desitjo en aquest món, el que 
més hem va feliç, el meu amic, la meua amiga, els meus germans, els jocs que 
més m'agraden, etc. 

Quan hagin completat la fitxa, s'inicia un debat grupal envers les coses que ens 
fan sentir-nos orgullosos:

- De què es sents orgullós perquè pots fer-ho tu sol?

- De què et sents orgullós a l'escola?

- De què et sents orgullós de ton pare o ta mare?

- De què et sents orgullós dels teus padrins, oncles, etc. (família acollidora)?
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- De què et sents orgullós d'una cosa que 'hagi costat molt i ho has aconseguit?

- Et sents orgullós d'haver estat valent alguna vegada? 

Durant el debat, s'aniran escrivint les aportacions de cada infant a la pissarra, 
per poder fer un recopilatori final.

Temporalització 

20 minuts

Recursos

- Pissarra

- Marcadors de pissarra.

Orientacions

Si s'observen dificultats al debat, els professionals poden introduir exemples 
propis per facilitar l'expressió del grup.

Activitat 4: RELAXACIÓ: EL BALL DE L'ESPELMA

Objectius

- Millorar l'autocontrol de la pròpia respiració.

- Potenciar la cooperació entre els companys i companyes.

Procediment

Es divideix el grup per parelles, de manera al·leatòria. Els professionals 
indiquen que cada parella ha d'agafar una estoreta i una espelma. 

Quan ja estan tots asseguts, un enfront de l'altre, els professionals expliquen 
l'activitat: han de posar l'espelma enmig dels dos. Cada espelma l'encendrà un 
professional i aleshores, per torns, han de bufar molt lentament i prolongat a 
l'espelma. Quan un acaba l'expiració, l'altre ja haurà inspirat i expirarà  de la 
mateixa manera, intentant en tot moment que l'espelma no s'apagui, si no que 
balli amb els companys i companyes.

Temporalització

15 minuts

Recursos
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- Estoretes

- Espelmes

Orientacions

Cal reforçar la idea de que l'objectiu de l'activitat és que el foc de l'espelma es 
mogui d'un costat a l'altre, com si estigués ballant. Per fer-ho han de controlar 
molt la seva respiració, regulant la quantitat i la intensitat de l'aire expulsat.

Activitat 5: TANCAMENT DE LA SESSIÓ

Objectius

- Oferir un espai on els infants expressin allò que més els ha agradat.

- Potenciar la pròpia opinió i la seguretat en un mateix.

- Escoltar de manera activa les seves preferències.

Procediment

S'asseuen els infants i els professionals en cercle. Els professionals pregunten 
al grup quina ha sigut l'activitat que més els ha agradat i per què. Es reflexiona 
respecte la sessió.

Temporalització

5 minuts.

Recursos

Orientacions

Convé donar el torn de paraula en una direcció, per agilitzar el tancament de 
sessió. Es potencien les opinions diferenciades, assenyalant que cadascú li 
agrada més una activitat o altra. 

SESSIÓ 12:

Activitat 1: "EL RENTA COTXES"

Objectius

- Fomentar el contacte físic entre els companys i companyes.
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- Augmentar la confiança entre els nens i nenes.

- Afavorir l'autoestima, el sentir-se estimat pel grup.

Procediment

El grup forma dues files, mirant-se una a l'altra. Cada parella, es converteix en 
una part d'una màquina del renta cotxes, fent els moviments adequats (rentar, 
ensabonar, secar, etc.). 

Aleshores, la primera parella de les files passa per dins del túnel de rentat, 
mentre els companys i companyes, els acaricien, freguen, palmegen, etc.; el 
"cotxe".

A l'arribar la parella al final del túnel, s'incorporen a la màquina, mentre la 
primera parella de la fila reinicia el joc. Així, successivament fins que tots hagin 
sigut "rentats".

Temporalització

20 minuts

Recursos

Orientacions

Els professionals cal que indiquin que els gestos han de ser suaus i lents, per a 
que sigui un contacte físic agradable i divertit.

Activitat 2: AFECTE NO VERBAL

Objectius

- Afavorir el sentiment de pertinença al grup, a través del llenguatge no verbal

- Augmentar l'autoestima.

Procediment

Un participant, en els ulls tapats, es situa al centre i la resta en cercle al seu 
voltant. Aquests, s'apropen a ell o ella i li expressen sentiments positius de 
forma no-verbal (abraçades, petons, etc.), de la manera que desitgin, durant 2 
o 3 minuts. Després van canviant, fins que participin tots els que vulguin.

A l'acabar la dinàmica, es realitza una petita reflexió, emfatitzant com s'han 
sentit i què és allò que més els ha agradat o incomodat.  
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Temporalització 

20 minuts

Recursos

- Cintes per tapar els ulls

Orientacions

Es recomana que l'activitat es desenvolupi amb el major silenci possible.

Activitat 3: EL MURAL DE L'AFECTE

Objectius

- Reflexionar sobre les persones del voltant que els hi estimen.

- Incrementar l'autoestima.

- Compartir amb els companys i companyes experiències d'afecte amb la seva 
família acollidora i biològica.

- Potenciar la creativitat.

- Afavorir el clima positiu a l'aula.

Procediment

Es demana prèviament a les famílies que els nens i nenes per a aquesta sessió 
han de dur una fotografia on es reflecteixi gestos d'afecte i amor.

Una vegada tots tinguin les seves fotografies a la mà, s'asseuen en cercle, i 
cadascú exposa al grup la situació que apareix a la seva fotografia, compartint 
així, moment afectuosos amb la família.

Una vegada tots hagin explicat la seva fotografia, se'ls demana que facin entre 
tothom un mural amb les seves fotografies, escrivint i dibuixant, paraules 
afectuoses que es diguin a la llar. 

Temporalització

30 minuts

Recursos

- Paper continu
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- Cartolines de colors

- Retoladors de colors

- Ceres de colors

- Tisores

- Pegament

Orientacions

Cal fomentar la participació igualitària de tothom i l'expressió lliure de cadascú.

Activitat 4: RELAXACIÓ: CONTROLANT EL MEU COS

Objectius

- Estimular el desenvolupament de l'autoestima positiva mitjançant el control 
corporal.

- Millorar la motricitat grossa.

- Potenciar el coneixement del propi cos.

Procediment

S'inicia l'activitat, tothom en cercle de peu, fent tres o quatre cicles d'inspiració-
expiració, Mentre tant, el professionals engeguen la música relaxant i es 
col·loquen en un espai que sigui visible per al grup.

Els professionals faran diferents moviment a l'uníson, molt suaus i senzills, de 
desplaçament ampli de les parts del cos, intentant no moure's del lloc. 
Realitzen moviments dinàmics i estàtics en simetria i dissociats que impliquin 
equilibri. Els infants, per la seva banda, aniran imitant els moviments dels 
professionals. 

Per tancar l'activitat, els professionals motivaran per dur a terme una reflexió 
grupal preguntant per allò que han experimentat, la dificultat o no de controlar 
el seu cos i el paer del moviment.

Temporalització

15 minuts
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Recursos

Orientacions

Es recomana que la dinàmica es faci amb el major silenci possible, evitant així 
distraccions i afavorint l'atenció plena amb l'execució dels diferents moviments 
que vagin sorgint.

Activitat 5: TANCAMENT DE LA SESSIÓ

Objectius

- Oferir un espai on els infants expressin allò que més els ha agradat.

- Potenciar la pròpia opinió i la seguretat en un mateix.

- Escoltar de manera activa les seves preferències.

Procediment

S'asseuen els infants i els professionals en cercle. Els professionals pregunten 
al grup quina ha sigut l'activitat que més els ha agradat i per què. Es reflexiona 
respecte la sessió.

Temporalització

5 minuts.

Recursos

Orientacions

Convé donar el torn de paraula en una direcció, per agilitzar el tancament de 
sessió. Es potencien les opinions diferenciades, assenyalant que cadascú li 
agrada més una activitat o altra. 

SESSIÓ 13:

Activitat 1: EL ZOO

Objectius

- Afavorir l'escolta activa i la sensibilitat cap als demés

- Fomentar la cooperació. 
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- Potenciar l'empatia.

Procediment

Es reparteixen papers amb noms d'animals (cada animal està repetit dues 
vegades). S'explica que han de cercar la seva parella de l'animal que li hagi 
tocat. Per cercar-la, aniran en els ulls tapats i a quatre potes, emetent solament 
el so de cada animal. Exemples: vaca-mu, gos-guau, gat-miau, etc.

Una vegada s'hagi trobat tothom, es reflexiona de manera grupal les possibles 
dificultats i emocions sorgides durant l'activitat.

Temporalització

20 minuts

Recursos

- Cintes per a tapar els ulls

Orientacions

Es recomana realitzar l'activitat amb una sala gran per a fomentar la llibertat de 
moviment. 

Activitat 2: QUÈ HEM FA MAL?

Objectius

- Comprendre el concepte de mal psicològic.

- Diferenciar entre dolor físic i dolor psicològic.

- Identificar les pròpies emocions.

- Reconèixer les emocions dels demés.

Procediment

S'asseuen els infants en cercle. Els professionals inicien una conversa envers 
els mals que es veuen i els mals que no es veuen. Es condueix el debat per a 
que ells i elles arribin a la definició de ferida física i ferida psicològica. 

Mentre es realitza el debat, es demanen que expressin situacions de quan 
s'han sentit ferits i s'escriuen a la pissarra un quadre, classificats per dolor físic i 
dolor psicològic. Exemple:
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Què fa mal als nens i nenes d'aquest grup?

ES VEU (dolor físic) NO ES VEU (dolor psicològic)

Temporalització

20 minuts

Recursos

Pissarra

Marcadors de pissarra

Orientacions

Es recomana que els professionals també participin, fomentant així, la 
confiança i la proximitat amb el grup.

Activitat 3: ENDEVINEM EL QUÈ PASSA

Objectius

- Fomentar la cooperació del grup.

- Facilitar l'empatia.

- Potenciar la imaginació.

- Millorar l'atenció i l'observació cap als companys i companyes.

- Expressar emocions i pensaments sorgits durant l'observació de l'escena.

- Compartir experiències pròpies relacionades amb les situacions 
representades.

Procediment

Es distribueix el grup per parelles, de manera al·leatòria. A cada subgrup, se'ls 
dóna un paper, on es plasma una situació que hauran de representar. Alguns 
exemples:

Un nen està jugant i cau i es fa mal. L'amiga el consola.
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Un nen ha xutat la pilota tan fort que l'ha penjada a la teulada. L'amic s'enfada.

Una nena està esperant a que vingui sa mare a per ella per anar al parc, 
espera molta estona i no ve. La seva padrina li explica que ha anul·lat la visita.

Dos pares estan discutint molt fort. El nen els observa espantat. 

Després de cada interpretació, els companys i companyes endevinen el que 
està passant a l'escena i es debat sobre allò que ha succeït, expressant les 
emocions i pensaments sorgits durant l'obra. Així mateix, els professionals 
fomentaran que comparteixin al grup vivències relacionades amb l'escena. 

Temporalització

30 minuts

Recursos

Orientacions

Si s'observaren dificultats d'expressió i moviment a l'escena, cal que els 
professionals ajudin als infants per a la dramatització.

Activitat 4: RELAXACIÓ GUIADA

Objectius

- Reduir l'activació fisiològica i mental

- Ajustar el nivell d'activació de l'organisme.

- Aconseguir un estat de tranquil·litat en l'infant.

Procediment

Els professionals indiquen que cada nen o nena agafin una estoreta i una 
manta, i es tomben sobre aquesta. Així mateix, engeguen música relaxant. 

Una vegada estiguin tombats sota la manta a les estoretes, els professionals 
inicien l'activitat:

Per començar, uniu els dits d'una mà amb els de l'altra. Noteu el tacte de les 
vostres gemes dels dits, com es toquen... Unim les mans pels polzes i recolzem 
els dits d'una mà en els de l'altra. 
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Es centreu en la vostra respiració, en l'entrada i la sortida de l'aire. Notem com 
entra l'aire pel nas i com surt de nou per la boca. Si la nostra ment se'n va a 
altres pensaments, tornem a centrar l'atenció en la respiració. Deixem que la 
respiració ocorri de manera natural, ni més profunda ni més suau, sols centrar-
nos amb ella.

Ara farem un recorregut per tot el cos. Comencem per mans i peus, les mans i 
els peus pesen molt, com si fóssiu una estàtua, si voguéssiu moure's, no 
podríeu. Seguim centrant-nos en la respiracó. El cap també pesa molt i també 
el tronc. Moure'ns ara costaria molt.

Ara, anem a imaginar-nos una imatge. Que estem a la platja, una platja buida i 
tranquil·la, no hi ha ningú. Seiem a vora mar, agafem una petita pedra i la 
llancem a l'aigua. Intentem veure on cau la pedra....

Temporalització

15 minuts

Recursos

- Estoretes

- Mantes

Orientacions

La sala ha de tenir les condicions adequades per afavorir que els infants es 
relaxin: poca llum, silenciosa, etc. Es recomana que la relaxació no duri més de 
15 minuts.

Activitat 5: TANCAMENT DE LA SESSIÓ

Objectius

- Oferir un espai on els infants expressin allò que més els ha agradat.

- Potenciar la pròpia opinió i la seguretat en un mateix.

- Escoltar de manera activa les seves preferències.

Procediment

S'asseuen els infants i els professionals en cercle. Els professionals pregunten 
al grup quina ha sigut l'activitat que més els ha agradat i per què. Es reflexiona 
respecte la sessió.
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Temporalització

5 minuts.

Recursos

Orientacions

Convé donar el torn de paraula en una direcció, per agilitzar el tancament de 
sessió. Es potencien les opinions diferenciades, assenyalant que cadascú li 
agrada més una activitat o altra. 

SESSIÓ 14: 

Activitat 1: SORTIDA AL MUSEU DE SA JUGUETA

Objectius

- Augmentar la confiança entre els infants.

- Afavorir el clima positiu del grup.

- Potenciar la cohesió grupal.

- Gaudir de l'activitat d'oci amb els companys i companyes.

- Fomentar la creativitat

Procediment

Els professionals han contractat prèviament, de manera gratuïta, un espai al 
Museu de sa Jugueta, on els infants puguin potenciar la seva creativitat i el joc 
entre ells. 

Així mateix, una vegada acabada la sessió del museu, es convidarà a berenar 
als infants a una pastisseria, per a que demanin allò que més els hi agrada.

Temporalització

90 minuts

Recursos

Orientacions

Es recomana per als desplaçament d'un lloc a un altre, els nins i nines vagin de 
manera ordenada i calmada, sota la supervisió exhaustiva dels professionals.
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SESSIÓ 15:

Activitat 1: T'AGRADARIA QUE T'HO FESSIN A TU?

Objectius

- Afavorir l'empatia cap als demés.

- Ser conscients que les pròpies accions afecten a la resta.

Procediment

Els professionals proposen confeccionar conjuntament una llista de situacions i 
accions que causen sentiments de felicitat i altres que causen infelicitat. 

Es facilita que els infants vagin aportant idees, i es van escrivint a la pissarra.

Tot seguit, es motiva per a que els nens i nenes reconeguin que han realitzat 
algunes de les situacions i accions escrites a la pissarra. És important 
emfatitzar que no es jutjarà a ningú. 

Una vegada vagin sorgint accions i situacions viscudes, es realitza un debat 
envers si els hi agradaria que els ho fessin a ells o elles, facilitant que 
empatitzin amb la resta. 

Temporalització

20 minuts

Recursos

- Pissarra

- Marcadors de pissarra

Orientacions

S'ha de fomentar la participació oferint la seguretat de què tota aportació es 
vàlida. S'ha de procurar que aixequin la mà quan expressin noves idees, 
respectant el torn de paraula i fomentant l'escolta activa. Així mateix, els 
professionals també ha de compartir amb el grup i explicar en quina situació ha 
sentit una determinada emoció.
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Activitat 2: UNA VEGADA VAIG FER...

Objectius

- Expressar remordiments de manera constructiva. 

- Aprendre a ser honestos perquè se n'adonin, d'una manera sana, que han 
ferit a algú.

- Fomentar la empatia cap als demés.

- Reflexionar sobre les pròpies accions.

Procediment

Els professionals demanen al grup que voluntàriament expliquin situacions en 
què el seu comporta

ment hagi causa pena a algú, com a exemples cal comentar que pot ser a 
membres de la seva família (mare,  pare, padrins, oncles, etc.) i/o a amics i 
amigues.

S'explica que tothom, en un moment o altre, decebem a les persones que ens 
estimen perquè ningú no es perfecte, però si som capaços de veure què és allò 
que provoca aquesta decepció, ho podrem canviar, mentre que si no ens 
adonem, no podrem canviar res.

S'obri un debat sobre conductes i/o accions que hagin causat pena a algú, per 
reflexionar referent als seus actes, empatitzant amb els altres.

S'acaba l'activitat fent un recull d'accions que hagin realitzat les quals hagin 
provocat altre tipus d'emocions: alegria, ràbia, etc. 

Temporalització

30 minuts

Recursos

Orientacions

Per facilitar la participació s'ha de remarcar la idea de que tota resposta és 
vàlida, i que no es jutjaran les seves accions. Per donar-li agilitat al debat, cal 
que els professional vagin incorporant exemples i vivències on es reflectin 
accions que hagin causat pena o alegria als altres.
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Activitat 3: AJUDEM ALS DEMÉS

Objectius

- Aprendre identificar les emocions.

- Entrenar l'expressió corporal de diferents emocions.

- Conèixer la importància d'ajudar als altres.

- Fomentar el sentit de la solidaritat.

- Potenciar la generositat.

- Sensibilitzar-se respecte a les necessitats dels altres.

Procediment

Els professionals comencen l'activitat preguntant al grup, què és ajudar? Amb 
les respostes que van exposant els infants, es crea de manera conjunta la 
definició d'ajudar.

Tot seguit, els professionals donen papers amb exemples de situacions en què 
algú necessita ajuda per a que els nens i nenes els representen de manera 
individual. Quan endevinen de què és tracta, es pregunta obertament, com el 
podem ajudar?

Exemples:

Si un nen o nena està sol perquè ningú vol jugar amb ell, com el podem ajudar?

Si algú sempre està molt nerviós, com el podem ajudar?

Quan algú està enfadat o malhumorat, com el podem ajudar?

Si algú té sempre molta por a tot, com el podem ajudar?

Si un avi gairebé no hi veu, com el podem ajudar?

Es tanca l'activitat fent una reflexió sobre la importància d'ajudar als demés.

Temporalització

20 minuts

Recursos
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Orientacions

Cal realitzar l'activitat de manera dinàmica i activa, motivant als infants a donar 
respostes útils de com ajudar a la resta.

Activitat 4: RELAXACIÓ: PINTEM UN MANDALA

Objectius

- Aconseguir un estat de tranquil·litat en l'infant.

- Expressar i canalitzar les emocions mitjançant l'activitat plàstica 

- Fomentar la creativitat.

Procediment

Els professionals indiquen als grup que agafin una estoreta i un mandala cada 
nen i nena. 

Quan estiguin asseguts sobre l'estoreta, se'ls exposa que poden posar-se en la 
postura que vulguin per pintar el mandala. S'emfatitza en la idea de que poden 
pintar el mandala lliurement, escollint els colors que més els agradin.

Temporalització

15 minuts

Recursos

- Estoretes

- Folis amb el mandala

Orientacions

Hi ha nens i nenes que acabaran de pintar el mandala en pocs minuts, i altres 
necessitaran més temps. Cal respectar el ritme i les decisions de cadascun.

Activitat 5: TANCAMENT DE LA SESSIÓ

Objectius

- Oferir un espai on els infants expressin allò que més els ha agradat.

- Potenciar la pròpia opinió i la seguretat en un mateix.
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- Escoltar de manera activa les seves preferències.

Procediment

S'asseuen els infants i els professionals en cercle. Els professionals pregunten 
al grup quina ha sigut l'activitat que més els ha agradat i per què. Es reflexiona 
respecte la sessió.

Temporalització

5 minuts.

Recursos

Orientacions

Convé donar el torn de paraula en una direcció, per agilitzar el tancament de 
sessió. Es potencien les opinions diferenciades, assenyalant que cadascú li 
agrada més una activitat o altra. 

SESSIÓ 16:

Activitat 1: COM CONSOLAR

Objectius

- Fomentar l'empatia.

- Sensibilitzar-se per la pena i el dolor dels altres.

Procediment

Inicialment els professionals expliquin el que és consolar a algú, i demanen als 
infants que exposin les formes de consolar que coneixen. 

Tot seguit, es presenta una bossa amb molts papers a l'interior, que plasmen 
frases de situacions tristes, de por, etc. Cadascú agafa un paper i representen, 
de manera ordenada cada escena. Després de la interpretació de cada infant, 
entre tots pensen i expliquen de quina manera consolarien al nen o nena.

Exemples:

Aquest matí, mentre anava a l'escola, Olga ha perdut l'entrepà. Està trista 
perquè no podrà esmorzar, com la podríem consolar?

S'ha mort l'avi de Neus. La Neus sent molta pena. Com la podríem consolar?
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Antonio ha perdut el gos. Fa dies que no el troben. Se l'estima molt. Com el 
podríem consolar?

Montse està trista a un racó del pati perquè les seves amigues no la deixen 
jugar. Com la podríem consolar?

Daniel fa molts dies que no veu ni xerra amb son pare i està molt trist. Com el 
podríem consolar?

Temporalització

20 minuts

Recursos

Orientacions

Per facilitar els role playing dels infants, els professionals poden incloure's en 
l'escena representada.

Activitat 2: AJUDA A UN AMIC O AMIGA

Objectius

- Fomentar l'empatia, posant-se en el lloc de la titella. 

- Identificar actituds i valors que afavoreixen l'amistat.

- Reconèixer actituds adverses en una amistat.

- Expressar les pròpies idees envers l'amistat.

- Aprendre valors positius.

Procediment

Els infants es posen en cercle asseguts. Se'ls presenta una personatge 
singular, la titella, es tracta d'un ninot que té un problema i li agradaria 
compartir-lo amb ells i elles, per veure si entre tots i totes podem cercar 
solucions.

El professional presenta a la titella: "Aquest és Pep i us vol explicar una 
història".  Tot seguit, Pep els hi explica la seva situació: "Em sento trist i 
disgustat per un problema que hem va sorgir l'altre dia. M'agradaria saber què 
és el que he fet malament i si hem podríeu ajudar. La meva gran il·lusió és tenir 
amics i amigues". A continuació els hi relata la història:
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"Darrerament, quan arribo al col·legi, els meus companys hem contesten 
malament, pareix que tots hem tenen mania i no sé que fer; jo crec que hem 
tenen enveja i pensen que sóc un antipàtic i un egoista."

Mentre narra el seu problema mostra actituds negatives o que poden ser 
rebutjades per la resta: egoisme, crits, insults, intolerància, desig de voler 
dirigir-ho tot i no deixar opinar als altres, transgressió de les regles del joc, 
postures intransigents, personalitat explosiva, agressivitat, etc.

Pep els hi demanarà que l'ajudin a identificar les emocions i actituds que estan 
perjudicant les seves relacions. Els nens i nenes aniran identificant aquestes 
actituds i, amb l'ajuda dels professionals, li indicaran actituds positives com 
alternatives a les anteriors per a que les seves relacions millorin. 

Mentre tant, un dels professionals anirà escrivint a la pissarra les alternatives i 
solucions concretes que vagin sorgint per a cada una de les actituds.

Per acabar, Pep juntament amb els infants, faran un repàs de les actituds i 
emocions desitjables per poder canviar, i aconseguir fer amics i amigues. A 
més, manifestarà la seva satisfacció i el seu agraïment per l'ajuda que li han 
prestat.  

Temporalització

25 minuts

Recursos

- Titella

- Pissarra

- Marcadors de pissarra

Orientacions

Cal que quan estigui relatant la història Pep (titella), hi hagi silenci al grup, 
facilitant l'escolta activa dels nens i nenes. Així mateix, s'ha de procurar que 
aixequin la mà quan expressin noves idees, respectant el torn de paraula i 
fomentant l'escolta de les aportacions dels companys i companyes.
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Activitat 3: ESTILS D'AFRONTAMENT: EL RATOLÍ, EL MONSTRE I JO

Objectius

- Ser conscients que les pròpies accions afecten a la resta.

- Reflexionar sobre les pròpies accions.

- Aprendre a respondre de manera assertiva en diferents situacions, generant 
així sentiments positius cap un mateix i cap a la resta.

Procediment

Explicar les tres figures que anem a treballar: el monstre, el ratolí i el jo. 

- El monstre: És agressiu, manaire i criticador. Sols li preocupa aconseguir el 
que desitgi, li dóna igual el que pensin o sentin els demés. S'aprofita de la 
resta. No respecta als altres i, poc a poc, es queda sense amics (insistir en la 
idea de que el comportament agressiu pot dur beneficis a curt termini però 
molts problemes a mitjà i llarg termini). Coneixeu a algú així? (que no donin 
noms). Si ens comportem així alguna vegada, ens du beneficis?.

- El ratolí: És passiu, tímid. Deixa que la resta s'aprofitin d'ell, li manen, li diguin 
el que ha de fer, sense defendre els seus drets, deixant que el xafin. Les seves 
idees, opinions i emocions, no les expressa. Per a la família, amics i professors, 
pot ser sigui un bon nen o nena, però ell sofreix i no es sent feliç. Coneixeu a 
algú així, veritat? 

Tant el comportament agressiu com passiu no són la millor forma de relacionar-
se i comunicar-se. Amb una manera ferim als demés i amb l'altra ens fereixen. 
Ens duen beneficis aquestes dues formes de comportament? Som feliços?

- El jo: Ni monstre ni ratolí, és esser assertiu. Què vol dir açò? No ferir ni deixar 
que et fereixin. Es a dir, comportar-se de forma que fem veure als demés allò 
que sentim i pensem, sense ofendre-les. Pots respectar les emocions, opinions 
i desitjos de la resta sense imposar-te ni deixar que els demés se t'imposin. En 
definitiva, és defendre els teus drets sense xafar als demés. 

A continuació, es divideix el grup en subgrups de tres persones, i es practiquen 
els tres tipus d'estils d'afrontament amb diverses situacions hipotètiques. Els o 
les professionals realitzaran un primer role playing, com a model per a que els 
infants aprenguin com fer-ho. Aniran entrenant cada comportament de manera 
simultània, mentre els professionals observen als diferents subgrups actuar, 
reforçant en cada moment,  si interpreten correctament el paper. 

Temporalització
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30 minuts

Recursos

- Trossos folis de les situacions escrites

Orientacions

Cal que es professionals s'involucrin als role-playing durant les diferents 
representacions dels nens i nenes, per ajudar i modificar comportaments 
inapropiats per al paper al moment.

Activitat 4: RELAXACIÓ: MASSATGE ANIMALS

Objectius

- Adquirir consciència del propi estat emocional.

- Reduir l'activació fisiològica i mental.

- Utilitzar el contacte físic per a relaxar-se.

- Potenciar la proximitat i confiança entre els companys i companyes a través 
del contacto físic.

Procediment

Es divideix el grup per parelles de manera al·leatòria. Un de cada parella es 
tomba a l'estoreta i es preparen per al massatge amb tres o quatre cicles 
d'inspiració-expiració, tenint els ulls tancats. Una vegada relaxat el company, 
l'altre company va fent-li massatge, tocant amb les mans mentre interpreta 
diferents animals. El professional va indicant la representació de cada animal:

- Formiga: la mà es desplaça pel cos tocant amb els dits amunt i avall de 
manera suau. 

- Serp: va dirigint-se un dit del cos imitant el moviment de la serp, de manera 
suau.

- Elefant: la mà va movent-se pel cos, donant petits cops a la pell.

Una vegada transcorreguts 7 minuts, cada parella canvia el torn.

Temporalització

15 minuts
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Recursos

- Estoretes

Orientacions

S'ha de potenciar el silenci i la tranquil·litat en el desenvolupament d'aquesta 
activitat. Així mateix, convé emprar un to de veu baix i lent per transmetre 
calma durant l'exercici. 

Activitat 5: TANCAMENT DE LA SESSIÓ

Objectius

- Oferir un espai on els infants expressin allò que més els ha agradat.

- Potenciar la pròpia opinió i la seguretat en un mateix.

- Escoltar de manera activa les seves preferències.

Procediment

S'asseuen els infants i els professionals en cercle. Els professionals pregunten 
al grup quina ha sigut l'activitat que més els ha agradat i per què. Es reflexiona 
respecte la sessió.

Temporalització

5 minuts.

Recursos

Orientacions

Convé donar el torn de paraula en una direcció, per agilitzar el tancament de 
sessió. Es potencien les opinions diferenciades, assenyalant que cadascú li 
agrada més una activitat o altra. 

SESSIÓ 17:

Activitat 1: SEGUR O PERILLÓS?

Objectius

- Aprendre a reaccionar de manera coherent en determinades situacions.
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- Fomentar l'autonomia i la independència.

Procediment

Els professionals han preparat prèviament targetes on hi ha situacions escrites 
segures o perilloses.

Es divideix el grup de manera al·leatòria en subgrups de tres persones. A 
continuació, cada grup agafa una targeta amb una situació i debaten entre els 
membres del grup si la situació és segura o perillosa.

Passats uns  minuts, l'equip decideix si la situació és segura o perillosa, 
argumentant el per què. Conforme van exposant els grups, es va escrivint a la 
pissarra les situacions, classificant-les en dos files. 

Per acabar, es reflexiona sobre cada situació amb tot el grup.

Temporalització

20 minuts

Recursos

- Cartolines de colors

- Marcadors de pissarra

- Pissarra

Orientacions

En el cas de que un grup decideixi una situació segura com insegura i 
viceversa, els professionals argumentaran oferint exemples per a facilitar la 
comprensió de cadascuna.

Activitat 2: ULLERES DE COLORS

Objectius

- Identificar diferents solucions per a situacions desagradables.

- Adoptar una actitud positiva front a la vida, potenciant el pensament positiu i 
l'optimisme.

Procediment
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Es demana als infants que pensin una situació desagradable, que pot ser, real 
o inventada. Per facilitar l'activitat, els professionals poden posar exemples 
com: he prestat la meva motxilla i me l'han trencada, els meus padrins no hem 
deixen jugar als videojocs, no volen jugar amb mi al pati, etc.

A continuació, s'asseuen els nens i nenes al terra, en forma de semi-cercle. 
col·locant enfront dues cadires. En una cadira es posaran les ulleres amb el 
vidre clar i en altre amb el vidre obscur. 

De manera voluntària, aniran sortint els infants per torns, relatant la seva 
història desagradable. Mentre ho narren, s'asseuen a la cadira amb les ulleres 
de vidre obscures, i se les posen. Una vegada acabada la història, els 
professionals demanen al grup que pensin possibles solucions o alternatives 
positives per resoldre la situació. El nen o nena que vulgui exposar el seu punt 
de vista positiu, s'asseurà a l'altra cadira, i es posarà les ulleres de vidre clar. 

Una vegada escoltades les aportacions dels companys i les companyes, el nen 
o nena que ha relatat la situació desagradable comunicarà a la resta del grup si 
ha aconseguit canviar la seva forma de pensar (reestructuració cognitiva) i si 
veu la situació de manera més positiva.

Temporalització

30 minuts

Recursos

- Dos ulleres de plàstic

- Paper celofán groc

- Paper de celofán blau obscur

Orientacions

Si es manifesten situacions on hi hagin dificultats per aconseguir la 
reestructuració cognitiva, s'aprofitarà per explicar que és normal que existeixin 
situacions difícils de canviar i que es deu acceptar i sobre tot, dur-ho de la 
millor manera possible, sense perdre l'actitud optimista.

Activitat 3: L'ARBRE TROBA SOLUCIONS

Objectius

- Identificar emocions de personatges.
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- Relacionar emocions dels personatges amb la vida real.

- Expressar emocions i experiències de la seva vida.

- Adoptar una actitud positiva front a la vida, potenciant el pensament positiu i 
l'optimisme Adoptar una actitud positiva front a la vida, potenciant el pensament 
positiu i l'optimisme

- Identificar diferents solucions per a situacions desagradables

Procediment

Un professional comença l'activitat llegint en veu alta el conte Bona sort o mala 
sort...Qui sap?. 

Aquest conte treballa la mala sort o bona sort d’algú, tot depèn dels ulls amb 
que t’ho miris; en aquest cas, resulta que hi ha una nena que té una sortida al 
zoològic amb l’escola, però el dia anterior es posa malalta i no hi pot anar. El 
que no sap la nena, és que s’ho passarà tan bé amb la seva cangur que 
finalment se n’acabarà adonant que el que ha tingut, ha estat bona sort de no 
anar al zoològic i haver pogut jugar tant i passar-ho tan bé amb la seva cangur.  

Després d’explicar el conte, els professional pregunten si els ha agradat i 
perquè. Seguidament, es demana que pensin en situacions i coses que no els 
agrada fer. Es realitza un debat una estona parlant amb els alumnes de tot el 
que no els agrada i més tard, els repartirà un full amb un arbre dibuixat. Aquest 
arbre tindrà només arrels i branques.

Els nens i nenes del grup han de dibuixar a cada arrel, les coses que no els 
agrada fer i pensar com fer-ho, perquè allò que no els agrada fer, es converteix 
en una cosa que si que els agrada; així com li ha passat a la Rita, la 
protagonista del conte.  

Prèviament, durant el temps que han estat xerrant de les coses que no els 
agrada fer en veu alta, els professionals han anat posant exemples de com 
convertir una cosa que no els agrada fer, en una que sí que el hi agrada. 

Quan trobin les solucions per cada arrel, la branca començarà a florir i en 
sortirà el nou dibuix amb la solució que han trobat.  

Finalment, quedarà un arbre tot florit i ple de dibuixos magnífics.

Temporalització

20 minuts
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Recursos

- Conte Bona sort o mala sort...Qui sap?

- Llàpissos

- Gomes d'esborrar

- Retoladors de colors

- Folis Dina-4

Orientacions

Si es manifesten situacions on hi hagin dificultats per aconseguir la 
reestructuració cognitiva, s'aprofitarà per explicar que és normal que existeixin 
situacions difícils de canviar i que es deu acceptar i sobre tot, dur-ho de la 
millor manera possible, sense perdre l'actitud optimista.

Activitat 4: RELAXACIÓ: SOROLLS FORA, SOROLLS DINS

Objectius

- Adquirir consciència del propi estat emocional.

- Reduir l'activació fisiològica i mental.

- Disminuir la tensió muscular.

Procediment

Els professionals indiquen als infants que agafin de manera individual una 
estoreta i una manta, i; que es tombin de manera ordenada al terra. 

Tot seguit, el professional acompanya la dinàmica de relaxació explicant amb 
un to de veu baix i lent:

Tanca els ulls i comença a respirar de manera tranquil·la i lenta, inspirant  pel 
nas i expirant per la boca. Repeteix aquesta respiració durant quatre vegades. 
Ara, concentrat en tots els sorolls i renous que arriben de fora: uns passos, una 
porta que es tanca, veus d'altres persones, etc. Poc a poc, comença a prestar 
atenció als sorolls de dins del teu cos: tal vegada escoltis un brunzit greu, o un 
xiulet agut, o tal vegada escoltis els batecs del teu cor... Lentament, torna a 
escolar els sorolls de fora. Obri els ulls, a la mateixa vegada que estiris els 
braços cap endavant.  
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Temporalització

15 minuts

Recursos

- Mantes

- Estoretes

Orientacions

La sala ha de tenir les condicions adequades per afavorir que els infants es 
relaxin: poca llum, silenciosa, etc. Es recomana que la relaxació no duri més de 
15 minuts.

Activitat 5: TANCAMENT DE LA SESSIÓ

Objectius

- Oferir un espai on els infants expressin allò que més els ha agradat.

- Potenciar la pròpia opinió i la seguretat en un mateix.

- Escoltar de manera activa les seves preferències.

Procediment

S'asseuen els infants i els professionals en cercle. Els professionals pregunten 
al grup quina ha sigut l'activitat que més els ha agradat i per què. Es reflexiona 
respecte la sessió.

Temporalització

5 minuts.

Recursos

Orientacions

Convé donar el torn de paraula en una direcció, per agilitzar el tancament de 
sessió. Es potencien les opinions diferenciades, assenyalant que cadascú li 
agrada més una activitat o altra. 
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SESSIÓ 18:

Activitat 1: JUST O INJUST?

Objectius

- Aprendre a reaccionar de manera coherent en determinades situacions.

- Fomentar l'autonomia i la independència.

Procediment

Els professionals han preparat prèviament targetes on hi ha situacions escrites 
justes i injustes.

Es divideix el grup de manera al·leatòria en subgrups de tres persones. A 
continuació, cada grup agafa una targeta amb una situació i debaten entre els 
membres del grup si la situació és justa o injusta.

Passats uns  minuts, l'equip decideix si la situació és justa o injusta, 
argumentant el per què. Conforme van exposant els grups, es va escrivint a la 
pissarra les situacions, classificant-les en dos files. 

Per acabar, es reflexiona sobre cada situació amb tot el grup.

Temporalització

20 minuts

Recursos

- Cartolines de colors

- Marcadors de pissarra

- Pissarra

Orientacions

En el cas de que un grup decideixi una situació justa com a injusta, i viceversa, 
els professionals argumentaran oferint exemples per a facilitar la comprensió 
de cadascuna.
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Activitat 2: EL GAT I EL RATOLÍ

Objectius

- Reflexionar sobre les relacions de superioritat-submissió.

- Definir el·lements de les relacions equlibrades.

Procediment

Un dels professionals narra el següent text, sense donar més indicacions. 

Tanqueu els ulls i imagineu que sortiu d'una sala i camineu per una vorera molt 
llarga. Arribeu a una casa vella i abandonada. Pugeu unes escales que hi ha a 
la porta de l'entrada. Empenyeu la porta, que s'obri fent renou, i recorreu amb 
la mirada l'habitació fosca i buida.

De sobte, us envaeix una estranya sensació. El vostre cos comença a tremolar 
i sentiu que cada vegada us esteu fent més petits i petites. De moment no 
arribeu més que a  l'altura del marc d'una finestra. Continueu disminuint fins el 
punt que el sostre sembla que està molt lluny, molt alt. Ja sols sou del tamany 
d'un llibre, i continueu fent-se més petits i petites...

Noteu que canvieu de forma. El vostre nas s'allarga cada vegada més i els 
vostre cos es plena de pèl. En aquest moment esteu a quatre potes i aleshores 
compreneu que s'heu transformat en un ratolí.

Mireu al vostre voltant, des de la vostra situació de ratolí. Esteu asseguts a un 
extrem de l'habitació i veieu moure's la porta lleugerament. 

Entra un gat. S'asseu i mira el seu voltant molt lentament. S'aixeca i avança 
tranquil·lament per l'habitació. Es quedeu immòbils, petrificats i petrificades. 
Escolteu bategar el vostre cos cada vegada més ràpid, amb una respiració 
exaltada. Mireu al gat.

Acaba de veure-us i es dirigeix cap a vosaltres. S'aproxima lentament, molt 
lentament. Després s'atura davant de vosaltres i s'ajup. Què sentiu? Què podeu 
fer? Quines alternatives teniu?

LLARG SILENCI PER A LA REFLEXIÓ

Just en el moment en el que el gat es disposa a llançar-se sobre vosaltres, el 
seu cos i el vostre comencen a tremolar. Sentiu que es transformeu de nou. 
Aquesta vegada creixeu. El gat pareix fer-se més petit i canvia la forma. Cada 
vegada més petit. 
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El gat es transforma en ratolí i vosaltres es convertiu en gat.. Com es sentiu ara 
que sou més grans? I ara que no esteu acorralats, què us sembla el gat? que 
sent el ratolí? 

LLARG SILENCI PER A LA REFLEXIÓ

Tot torna a començar. Creixeu més i més, fins que recupereu la vostra estatura 
i es convertiu en vosaltres mateix. Sortiu de la casa abandonada i torner a 
aquesta sala. Obriu els ulls i mireu al vostre voltant.

Una vegada finalitzat el relat, es reflexiona de manera grupal allò que han sentit 
en les dues situacions: ratolí i gat; emfatitzant en com es sent una persona en 
situació de superioritat o inferioritat

Temporalització

20 minuts

Recursos

Orientacions

Es podria fer també comparacions en diferents aspectes, com per exemple, els 
països rics i els pobres.

Activitat 3: TIRETES PER LA PAU

Objectius

- Aprendre a identificar els diferents tipus de violència: física i psicològica.

- Aprendre a demanar ajuda, i no assumir les agressions com a normal.

- Reflexionar sobre les pròpies accions.

- Compartir experiències viscudes amb la família biològica.

- Compartir experiències viscudes amb la família acollidora.

Procediment

En primer lloc, es demana que per torns, vagin expressant situacions que hagin 
sigut danyats, tant a nivell psicològic com físic, pels seus familiars. Els 
professionals remarquen la idea que  poden ser situacions amb familiars amb 
els qui conviuen (família acollidora), com els qui no conviuen (família biològica).
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Per cada aportació del dany sofert, se'ls pega una tireta al cos. Si es dolor 
psicològic se'ls posa una tireta al cor; si és dolor físic, se'ls pega a la part on 
hagin sigut danyats. 

En segon lloc, es motiva al grup per a que ara, canvien els papers, i pensin 
situacions on hagin sigut ells els qui hagin danyat a algú, tant a nivell psicològic 
com físic. Amb açò, es pretén que reflexionin sobre les seves accions, que a 
vegades, també fa patir als demés.

Temporalització

30 minuts

Recursos

- 10 capses de tiretes

- Retoladors de colors

Orientacions

Es recomana anar reforçant de manera positiva als nens i nenes quan 
expressin els records (emocions i conductes) a la resta del grup.

Activitat 4: RELAXACIÓ: CARÍCIES AMB PINZELLS

Objectius

- Adquirir consciència del propi estat emocional.

- Reduir l'activació fisiològica i mental.

- Relaxar-se mitjançant el contacte físic.

- Potenciar la proximitat i confiança entre els companys i companyes a través 
del contacto físic.

Procediment

Els professionals divideixen el grup per parelles de manera al·leatòria. Tot 
seguit, indiquen als infants que agafin una estoreta i un pinzell per parelles. 

S'explica que un de cada parella es tomba al terra damunt l'estoreta, mentre 
comença a sonar música relaxant. L'infant que està tombat, comença a realitzar 
primerament, tres cicles d'inspiració-experiació.
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El company o companya, inicia un massatge amb el pinzell de manera lliure. 
Per facilitar el massatge, els professionals aniran guiant diferents parts del cos 
que poden relaxar amb el pinzell: cara, coll, braços, mans, cames, peus, etc.

Passats 5 minuts, s'intercanvien els rols entre les parelles. 

Per acabar, es realitza una petita reflexió grupal, envers com s'han sentit amb 
aquest massatge. Tot i això, els professionals exposen que poden endur-se el 
pinzell a casa, i emprar-lo en moments que estiguin nerviosos per relaxar-se

Temporalització

15 minuts

Recursos

- Pinzells

-  Estoretes

Orientacions

S'ha de potenciar el silenci i la tranquil·litat en el desenvolupament d'aquesta 
activitat. Així mateix, en el cas que es presentin resistències envers el contacte 
físic amb l'altre, s'ha de facilitar i ajudar de manera activa, acompanyant a 
l'infant en el desenvolupament de l'activitat.

Activitat 5: TANCAMENT DE LA SESSIÓ

Objectius

- Oferir un espai on els infants expressin allò que més els ha agradat.

- Potenciar la pròpia opinió i la seguretat en un mateix.

- Escoltar de manera activa les seves preferències.

Procediment

S'asseuen els infants i els professionals en cercle. Els professionals pregunten 
al grup quina ha sigut l'activitat que més els ha agradat i per què. Es reflexiona 
respecte la sessió.

Temporalització

5 minuts.
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Recursos

Orientacions

Convé donar el torn de paraula en una direcció, per agilitzar el tancament de 
sessió. Es potencien les opinions diferenciades, assenyalant que cadascú li 
agrada més una activitat o altra. 

SESSIÓ 19:

Activitat 1: LA MEVA JOGUINA PREFERIDA

Objectius

- Fomentar el sentit de compartir.

- Valorar l'esforç de compartir.

- Respectar les joguines dels altres.

Procediment

Prèviament a la sessió, es demana a la família i als menors que duguin a l'aula 
una joguina, la que més els agradi i més juguin, d'unes dimensions 
acceptables.

Per iniciar l'activitat, els professionals expliquen que van a compartir la joguina 
que han dut amb la resta. Per tant, cada infant deixarà la seva joguina a un 
company o companya, intentant que no es reparteixin les joguines entre els 
més amics i amigues, si no que prestin les seves joguines amb els que tinguin 
menys relació.

Es deixen 10 minuts per a que las nens i nenes juguin amb les joguines. Una 
vegada finalitzat el temps, es deixin totes les joguines a un racó i s'asseuen els 
infants en cercle.

És ara quan els professionals obrin el debat envers, com s'han sentit compartint 
la seva joguina, si creien que l'altre podria trencar la seva joguina, allò que han 
après, si compartir et fa senti bé, etc.

Com a conclusió es tanca l'activitat explicant que és difícil prestar allò que 
s'aprecia, així com cuidar i respectar allò que no es nostre, el mateix que ens 
agradaria que fessin amb nosaltres. Amb açò, es pretén que entenguin allò que 
sent un mateix i els demés quan deixem una cosa que s'aprecia.
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Temporalització

20 minuts

Recursos

Orientacions

Es deu controlar que la joguina no sigui aparatosa i que es pugui jugar amb un 
període curt de temps. 

Els professionals cal que participin en el repartiment de les joguines, intentant 
que no es prestin als amics més habituals.

Activitat 2: LA TÈCNICA DEL SEMÀFOR

Objectius

- Adquirir estratègies alternatives per regular les pròpies emocions

- Aprendre a respondre de manera assertiva en diferents situacions, generant 
així sentiments positius cap un mateix i cap a la resta.

- Afavorir el desenvolupament d'estratègies d'afrontament.

Procediment

Es reparteixen folis amb el dibuix d'un semàfor, amb els tres colors: roig, groc i 
verd. S'explica que el color roig seignifica quan no es pot controlar l'emoció 
(ràbia, agressivitat, nervis, etc.), aleshores hi ha que parar-se com quan un 
cotxe s'atura al semàfor. El groc, significa pensar. Després d'aturar-se, és el 
moment de pensar, i adonar-se'n del problema i del que s'està sentint. El verd, 
aleshores, és actuar de manera assertiva, elegint la millor solució per al 
conflicte. 

Per a facilitar la integració, 'indica als infants que escriguin al costat de cada 
color:

ROIG: Atura't, tranquil·litza't i pensa abans d'actuar.

GROC: Pensa solucions i possibles conseqüències

VERD: Avant, posa en pràctica la millor solució.

Tot seguit, s'inicia un debat envers allò que poden fer per calmar-se davant una 
situació conflictiva, fent una llista a la pissarra de les aportacions. Cadascú 
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anota al seu foli aquelles que siguin millors de manera individual. Exemples: 
allunyar-se del conflicte, respirar profundament, passejar, estar sol, etc. Els 
professionals poden afegir alternatives que no hagin sorgit.

Per acabar, es representaran mitjançant el role playing, algunes situacions 
conflictives imaginaries, posant en pràctica diferents solucions proposades a 
l'activitat.

Temporalització

20 minuts

Recursos

- Folis Dina-4

- Pissarra

- Marcadors de pissarra

Orientacions

Cal remarcar la idea de que cadascú té estratègies diferents per relaxar-se, 
fomentant la pròpia identitat i evitant que uns, s'influeixin als altres.

Activitat 3: EL MAPA DEL TRESOR

Objectius

- Prendre consciència i coneixement d'un mateix.

- Afavorir l'adquisició de la pròpia identitat.

- Reflexionar sobre les persones del voltant que els hi estimen.

- Ordenar i donar sentit a la seva història de vida.

- Fomentar la creativitat.

Procediment

S'inicia l'activitat explicant al grup que van a crear un mapa del tresor. En 
aquest cas, el tresor és cada infant. Per arribar al tresor, han de crear un camí 
que representi des de que van nàixer fins ara, marcat per moments o 
esdeveniments importants per a ells (canvis de família, records importants, 
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canvis d'escola, emocions, etc.). Per a la seva formació, s'empren qualsevol 
material que hi ha a la seva disposició.

Quan acabin de realitzar el seu mapa individual, es motivarà per a que 
expliquin allò que han plasmat, de manera voluntària, expressant com es van 
sentir en les diferents situacions i canvis. 

Temporalització

30 minuts

Recursos

- Cartolines de colors

- Ceres de colors

- Retoladors de colors

- Cintes decoratives

- Tisores

- Pegament

- Llàpissos

- Goma d'esborrar

- Maquinetes de fer punta

- Purpurina de colors

Orientacions

S'aconsella donar total llibertat d'expressió artística a l'hora de realitzar els 
diferents mapes del tresor. Així mateix, es motiva per que expliquin cada nen o 
nena el seu mapa, emfatitzant en què cadascú és únic i especial, tenint la seva 
pròpia història de vida.

Activitat 4: RELAXACIÓ: ELS CAMINS DEL VENT

Objectius

- Adquirir consciència del propi estat emocional.

- Reduir l'activació fisiològica i mental.
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- Disminuir la tensió muscular.

Procediment

Els professionals indiquen al grup que agafin cadascun una manta i una 
estoreta i; que es tombin en terra en dues files. 

S'inicia la dinàmica amb tres o quatre cicles d'inspiració-expircació, continuant 
amb l'acompanyament de la narració del professional:

Prestem atenció als peus, sentim com estan relaxats, sense estar rígids, els 
deixem caure tot el seu pes al terra... Ara, ens centrem les cames, com estan 
toves i relaxades, sense fer força en cap moment... La panxa, notem com es 
mou amb la nostra respiració, som s'unfla i es desunfla... Els braços també 
estan estirats i deixats caure, sense fer força ni posar-los rígids... Notem les 
mans soltes i relaxades... El coll i el cap també estan molt relaxats, deixats 
caure al terra, notant el seu pes al terra... Ara, arribem a la columna vertebral, 
s'imaginem que és una escala que permet pujar a les habitacions més altes i 
elevades del teu cos. Per un passadís secret, es pot seguir pujant, molt més 
amunt, fins al país dels vents. Allà, pots volar, recórrer camins d'aire i tenir una 
altra mirada de les coses. Des d'allà dalt, pots veure una casa en un gran 
mirall. En aquest mirall, et veus a tu reflectit i una persona molt especial al teu 
costat, la qual comparteix aquest moment especial amb tu (pare, mare, oncles, 
padrins, amics, amigues, etc.. Queda't uns minuts gaudint del teu món especial 
amb la gent que hi estimes.

Temporalització

15 minuts

Recursos

- Mantes 

- Estoretes

Orientacions

S'ha de potenciar el silenci i la tranquil·litat en el desenvolupament d'aquesta 
activitat. Així mateix, convé emprar un to de veu baix i lent per transmetre 
calma durant l'exercici. 

Activitat 5: TANCAMENT DE LA SESSIÓ

Objectius
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- Oferir un espai on els infants expressin allò que més els ha agradat.

- Potenciar la pròpia opinió i la seguretat en un mateix.

- Escoltar de manera activa les seves preferències.

Procediment

S'asseuen els infants i els professionals en cercle. Els professionals pregunten 
al grup quina ha sigut l'activitat que més els ha agradat i per què. Es reflexiona 
respecte la sessió.

Temporalització

5 minuts.

Recursos

Orientacions

Convé donar el torn de paraula en una direcció, per agilitzar el tancament de 
sessió. Es potencien les opinions diferenciades, assenyalant que cadascú li 
agrada més una activitat o altra. 

SESSIÓ 20:

Activitat 1: SORTIDA A LA PLATJA

Objectius

- Enfortir la confiança entre els infants.

- Fomentar la cohesió grupal.

- Afavorir el clima positiu del grup.

- Gaudir de l'activitat d'oci amb els companys i companyes.

Procediment

Per realitzar el tancament del Programa, es cita tots plegats a una platja 
determinada. 

Els professionals juguen amb els infants a la mar durant aproximadament mija 
hora. 
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Tot seguit, es convida a berenar al Grup, i després es realitzen activitats 
lúdiques proposades pels infants.

Temporalització 

70 minuts

Recursos

- Menjar per berenar

- Pilota

Observacions

És un espai per a que els infants gaudeixin dels seus companys i companyes i 
dels professionals, no cal programar cap activitat específica.

Activitat 2: TANCAMENT DEL PROGRAMA

Objectius

- Oferir un espai on els infants expressin allò que més els ha agradat.

- Potenciar la pròpia opinió i la seguretat en un mateix.

- Escoltar de manera activa les seves preferències.

Procediment

S'asseuen els infants i els professionals en cercle a la sorra. Els professionals 
motiven l'obertura d'un debat grupal per a que els nens i nenes expressin tant 
allò que els hagi agradat més del Programa, .com allò que no els hagi agradat 
massa. 

Per tancar la sortida, es motiva a que cada infant digui una paraula que els 
recordi al Programa. Així mateix, es finalitza amb una abraçada grupal.

Temporalització

20 minuts.

Recursos
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Orientacions

Convé donar el torn de paraula per a que el debat digui ordenat i amb sentit. Es 
potencien les opinions diferenciades, assenyalant que cadascú li agraden més 
unes coses que altres.
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ANNEX 2: QUADRE RESUM ACTIVITATS

OBJECTIUS 
ESPECÍFICS

BLOC SESSIONS ACTIVITATS INDICADORS 
D'AVALUACIÓ

Presentar-se al grup 1 1 Presentació inicial És capaç de 
presentar-se al 
grup?

Aprendre el nom dels 
companys i 
companyes

1 1 i 2 Presentació inicial
Pilota a l'aire
Ocupar el terreny

És capaç de 
recordar els 
noms del grup?

Explicitar al grup el 
contingut del 
programa

1 1 Presentació inicial Entén el 
contingut del 
programa?

Clarificar tret comú: 
acolliment familiar

1 1 Presentació inicial Li queda clar 
que tothom 
està en 
acolliment 
familiar?

Afavorir la confiança 
entre els infants

1, 2, 3 
i 4

1, 2, 3, 5,
7, 11, 12, 
14 i 20

Els elefants
Creem figures 
conjuntes
Confiant amb el 
company/a
Cadires cooperatives
Casa
El renta cotxes
El gran berenar de 
Nadal
Sortida al Betlem
Sortida al Museu de sa 
Jugueta
Sortida a la platja

És capaç de 
prendre 
confiança amb 
els companys i 
companyes?

Fomentar la cohesió 
grupal

1 i 3 1, 2, 5, 7, 
14 i 20

Els elefants
Confiant amb el 
company/a
Cadires cooperatives
El gran berenar de 
Nadal
Sortida al Betlem
Sortida al Museu de sa 
Jugueta
Sortida a la platja

Té facilitat per 
cohesionar en 
el grup?

Potenciar la 
cooperació entre els 
companys i 
companyes

1, 3, 4, 
5

1, 2, 5, 11, 
13

Creem figures 
conjuntes
Confiant amb el 
company/a
El zoo
Endevinem el que 
passa
Relaxació: El ball de 

Coopera amb 
els companys?
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l'espelma

Potenciar la 
proximitat i confiança 
entre els companys i 
companyes a través 
del contacte físic.

1, 3, 4, 
5, 6

3, 5, 9, 12, 
16 i 18

Conversant amb els 
peus
El renta cotxes
Relaxació: Massatge 
animals
Relaxació: L'esponja
Relaxació: Carícies 
amb pinzells

Té facilitat pel 
contacte físic 
amb els 
companys i 
companyes?

Aprendre a identificar 
les pròpies emocions

2, 5 2, 3, 13, 15 Les emocions a la 
meva vida diària
Video "Identifiquem 
junts les emocions"
Conte La formiga 
viatgera
Què hem fa mal?
Ajudem als demés

És capaç 
d'identificar les 
pròpies 
emocions?

Adquirir un major 
coneixement i 
vocabulari de les 
pròpies emocions

2 2 i 3 Les emocions a la 
meva vida diària
Conte La formiga 
viatgera

És capaç 
d'adquirir un 
major 
coneixement i 
vocabulari 
sobre les 
pròpies 
emocions?

Diferenciar diverses  
tipus d'emocions

2 2 i 3 Les emocions a la 
meva vida diària
El conte La formiga 
viatgera

És capaç de 
diferenciar les 
emocions?

Reconèixer les 
emocions dels demés

2, 5 2, 13 Les emocions a la 
meva vida diària
Què hem fa mal?

Reconeix les 
emocions dels 
demés?

Detectar les emocions 
en diferents 
situacions

2 2 Les emocions a la 
meva vida diària

Detecta les 
emocions en 
diferents 
situacions?

Detectar les emocions 
que es poden produir 
en una mateixa 
situació

2 2 Video "Identifiquem 
junts les emocions"

Detecta les 
diferents 
emocions que 
es poden 
produir en una 
mateixa 
situació?

Adquirir consciència 
del propi estat 
emocional.

2 3 Conversem amb els 
peus

És conscient 
del propi estat 
emocional?

Identificar les 
emocions de 
personatges 

2, 4 i 6 2, 3, 4, 10, 
17

Video "Identifiquem 
junts les emocions
Conte La formiga 
viatgera
Collage emocional

És capaç 
d'identificar les
emocions dels 
personatges?
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Conte El petit ós blanc
Conte Bona sort o mala 
sort...Qui sap?

Relacionar emocions 
dels personatges amb 
la vida real

2, 4 i 6 2, 3, 4, 10, 
17

Video "Identifiquem 
junts les emocions
Conte La formiga 
viatgera
Conte El petit ós blanc
Collage emocional
Conte Bona sort o mala 
sort...Qui sap?

És capaç de 
relacionar les 
emocions dels 
personatges 
amb la vida 
real?

Expressar emocions i 
experiències de la 
seva vida

2, 4, 5
i 6

2, 3, 4, 10, 
13, 17

Video "Identifiquem 
junts les emocions
Conte La formiga 
viatgera
Collage emocional
Conte El petit ós blanc
Endevinem el que 
passa
Conte Bona sort o mala 
sort...Qui sap?

És capaç 
d'expressar 
emocions de la 
seva vida?

Potenciar l'expressió 
emocional a través 
del llenguatge verbal

2, 5 3, 5, 7 i 13 L'espiral emocional
Recordem a els papás i 
les mamás
Endevinem el que 
passa
Sortida al Betlem

Expressa 
emocions
mitjançant el 
llenguatge 
verbal?

Potenciar l'expressió 
emocional a través 
del llenguatge no 
verbal

2, 5 3, 4, 15 L'espiral emocional
Targetes d'emocions
Sentim la música
Ajudem als demés

Expressa 
emocions a 
través del 
llenguatge no 
verbal?

Identificar les 
emocions mitjançant 
el llenguatge no 
verbal

2 4 Targetes d'emocions
Sentim la música

És capaç 
d'identificar 
emocional a 
través del 
llenguatge no 
verbal?

Associar la música a 
les diferents 
emocions

2 4 Sentim la música És capaç 
d'associar la 
música a les 
diverses 
emocions?

Definir en quina part 
del cos senten cada 
emoció

2 i 3 5 On sentim cada emoció 
i com reaccionem?

És capaç de 
definir en quina 
part sent cada 
emoció?

Identificar conductes 
que provoquen cada 
emoció

3 5, 8 On sentim cada emoció 
i com reaccionem?
El museu de la ira
La màquina trenca pors

És capaç 
d'identificar les 
conductes que 
provoquen 
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cada emoció?

Reconèixer possibles 
reacciones envers 
una determinada 
situació

3 5 On sentim cada emoció 
i com reaccionem?

És capaç de 
reconèixer les 
possibles 
reaccions 
envers una 
determinada 
situació?

Compartir 
experiències viscudes 
amb la família 
biològica

2, 3, 4, 
6

5, 9, 12, 18 Recordem a els papás i 
les mamás
Fora la ràbia!
El mural de l'afecte
Tiretes per la pau

És capaç de 
compartir 
experiències 
viscudes amb 
la família 
biològica?

Compartir 
experiències viscudes 
amb la família 
acollidora

2, 3, 4, 
6

9, 12, 18 Fora la ràbia!
El mural de l'afecte
Tiretes per la pau

És capaç de 
compartir 
experiències 
viscudes amb 
la família 
acollidora?

Adquirir estratègies 
alternatives per 
regular les pròpies 
emocions

3 i 6 5, 6, 8, 9, 
19

Recordem a els papás i 
les mamás
El meu cor
El museu de la ira
La màquina trenca pors
El pot de la calma
La tècnica del semàfor

És capaç 
d'adquirir
estratègies 
alternatives per 
regular les 
pròpies 
emocions?

Augmentar 
l'autoestima i el 
respecte per un 
mateix

3 i 4 6, 10, 11 El meu cor
La teranyina
Conte El petit ós blanc
Casa
El mural de l'afecte

Està 
augmentant la 
seva 
autoestima i el 
respecte per un 
mateix?

Fomentar el respecte 
cap als demés

3 6 El meu cor Està millorant el 
respecte cap 
als demés?

Expressar i canalitzar 
les emocions 
mitjançant l'activitat 
plàstica

3 i 5 6 , 9 i 15 El museu de la ira
Fora la ràbia!
Relaxació: Pintem un 
mandala

És capaç 
d'expressar i 
canalitzar les 
seves 
emocions a 
través de 
l'activitat 
plàstica?

Afavorir el 
desenvolupament 
d'estratègies 
d'afrontament

3 i 6 8, 19 La màquina trenca pors
La tècnica del semàfor

Estan millorant
les seves 
estratègies 
d'afrontament?

Fomentar l'expressió 
de qualitats dels 
demés

4 10 La teranyina És capaç 
d'expressar les 
qualitats dels 
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demés?

Reforçar 
l'autoconcepte positiu 
a través de l'expressió 
de sentiments 
positius

4 10 Dibuixant-me a mi 
mateix

Està millorant 
l'autoconcepte 
positiu?

Prendre consciència i 
coneixement d'un 
mateix

3, 4, 6 10, 11, 19 Dibuixant-me a mi 
mateix
Així soc jo
El mapa del tresor
El meu cor

És capaç de 
prendre 
consciència i 
coneixement 
d'un mateix?

Afavorir l'adquisició 
de la pròpia identitat

4, 6 10, 11, 19 Dibuixant-me a mi 
mateix
Així soc jo
El mapa del tresor

Està 
augmentant
l'adquisició de 
la pròpia 
identitat?

Afavorir el sentiment 
de pertinença al grup, 
a través del 
llenguatge no verbal

4 11 Abraçades musicals 
cooperatives
Afecte no verbal

Està 
augmentant el 
sentiment de 
pertinença al 
grup?

Potenciar l'autoestima 
mitjançant el contacte 
físic afectiu

4 11, 12 Abraçades musicals 
cooperatives
El renta cotxes
Afecte no verbal

Està millorant la 
seva 
autoestima a 
través del 
contacte físic 
afectiu?

Reflexionar sobre les 
coses que fan que un 
es senti orgullós

4 11 Així soc jo És capaç de 
reflexionar 
sobre les coses 
que fan que un 
es senti 
orgullós?

Reflexionar sobre les 
persones del voltant 
que els hi estimen

4, 6 12, 19 El mural de l'afecte
El mapa del tresor

És capaç de 
reflexionar 
sobre les 
persones del 
voltant que 
l'estimen?

Afavorir l'escolta 
activa i la sensibilitat 
cap als demés

5 13, 15, 16 El zoo
Ajudem als demés
Com consolar

Està millorant 
l'escolta activa i 
la sensibilitat 
cap als demés?

Potenciar l'empatia 5 13, 15, 16 El zoo
Endevinem el que 
passa
T'agradaria que t'ho 
fessin a tu?
Una vegada vaig fer...
Com consolar
Ajudar un amic o amiga

Està millorant la 
seva empatia?
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Comprendre el 
concepte de mal 
psicològic

5 13 Què hem fa mal? És capaç de 
comprendre el 
concepte de 
mal psicològic?

Diferenciar entre 
dolor físic i dolor 
psicològic.

5 13 Què hem fa mal? És capaç de 
diferenciar 
entre dolor físic 
i dolor 
psicològic?

Millorar l'atenció i 
l'observació cap als 
companys i 
companyes

5 13 Endevinem el que 
passa

És capaç 
d'atendre i 
observar als 
companys i 
companyes? 

Ser conscients que 
les pròpies accions 
afecten a la resta

5 15, 16 T'agradaria que t'ho 
fessin a tu?
Estils d'afrontament: el 
monstre, el ratolí i jo

És conscient 
que les pròpies 
accions afecten 
a la resta?

Expressar 
remordiments de 
manera constructiva

5 15 Una vegada vaig fer... És capaç 
d'expressar 
remordiment de 
manera 
constructiva?

Aprendre a ser 
honestos

5 15 Una vegada vaig fer... Expressa 
afirmacions que 
denoten 
honestedat?

Reflexionar sobre les 
pròpies accions

5, 6 15, 16, 18 Una vegada vaig fer...
Estils d'afrontament: el 
monstre, el ratolí i jo
Tiretes per la pau

És capaç de 
reflexionar 
sobre les 
pròpies 
accions?

Conèixer la 
importància d'ajudar 
als altres

5 15 Ajudem als demés És conscient de 
la importància 
d'ajudar als 
altres?

Fomentar el sentit de 
la solidaritat

5 15 Ajudem als demés Està millorant el 
sentit de la 
solidaritat?

Gaudir de l'activitat 
d'oci amb els 
companys i 
companyes

7 El gran berenar de 
Nadal
Sortida al Betlem
Sortida al Museu de sa 
Jugueta
Sortida a la platja

Està gaudint de 
l'activitat d'oci?

Potenciar la 
generositat

5 15 Ajudem als demés Està 
augmentant la 
seva 
generositat?

Identificar actituds i 
valors que 

5 16 Ajuda a un amic o 
amiga

És capaç 
d'identificar les 
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afavoreixen l'amistat actituds i els 
valors que 
afavoreixen 
l'amistat?

Reconèixer actituds 
adverses en una 
amistat

5 16 Ajuda a un amic o 
amiga

És capaç de 
reconèixer les 
actituds 
adverses en 
una amistat?

Expressar les pròpies 
idees envers l'amistat

5 16 Ajuda a un amic o 
amiga

És capaç 
d'expressar les 
pròpies idees 
envers 
l'amistat?

Aprendre valors 
positius

5 16 Ajuda a un amic o 
amiga

És capaç 
d'aprendre 
valors positius?

Aprendre a respondre 
de manera assertiva 
en diferents 
situacions

5 i 6 16 i 19 Estils d'afrontament: el 
monstre, el ratolí i jo
La tècnica del semàfor

És capaç de 
respondre de 
manera 
assertiva a 
diferents 
situacions?

Aprendre a reaccionar 
de manera coherent 
en determinades 
situacions

6 17, 18 Segur o  perillós?
Just o injust?

És capaç de 
reaccionar de 
manera 
coherent en 
determinades 
situacions?

Fomentar l'autonomia 
i la independència

6 17, 18 Segur o perillós?
Just o injust?

Integra 
conceptes per 
ser més 
autònom i 
independent?

Reflexionar sobre les 
relacions de 
superioritat-
submissió

6 18 El gat i el ratolí És capaç de 
reflexionar 
sobre les 
relacions de 
superioritat-
submissió?

Definir el·lements de 
les relacions 
equilibrades

6 18 El gat i el ratolí És capaç de 
definir 
el·lements de 
les relacions 
equilibrades?

Fomentar el sentit de 
compartir

6 19 La meva joguina 
preferida

Està millorant el 
sentit de 
compartir?

Valorar l'esforç de 
compartir

6 19 La meva joguina 
preferida

Valora l'esforç 
de compartir?

Respectar les 6 19 La meva joguina Respecta les 
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joguines dels altres preferida joguines dels 
demés?

Fomentar la creativitat 2, 3, 4, 
5 i 6

4, 6, 8, 9, 
10, 12, 15, 
19

Collage emocional
El museu de la ira
La màquina trenca pors
Fora la ràbia!
Dibuixant-me a mi 
mateix
El mural de l'afecte
Relaxació: Pintem un 
mandala
El mapa del tresor
Sortida al Museu de sa 
Jugueta

És creatiu a 
l'activitat?

Identificar diferents 
solucions per a 
situacions 
desagradables

6 17 Ulleres de colors
L'arbre troba solucions

És capaç 
d'identificar 
diferents 
solucions per a 
situacions 
desagradables?

Adoptar una actitud 
positiva front a la 
vida, potenciant el 
pensament positiu i 
l'optimisme

6 17 Ulleres de colors
L'arbre troba solucions

S'observa en el 
infant una 
actitud positiva 
front a la vida?

Aprendre a identificar 
els diferents tipus de 
violència: psicològica 
i emocional

6 18 Tiretes per la pau És capaç 
d'identificar els 
diferents tipus 
de violència: 
psicològica i 
física?

Aprendre a demanar
ajuda

6 18 Tiretes per la pau És capaç de 
demanar 
ajuda?

Ordenar i donar sentit 
a la seva història de 
vida

6 19 El mapa del tresor És capaç 
d'ordenar i 
donar sentit a la 
seva història de 
vida?

Afavorir el clima 
positiu del grup

4 7, 10, 11, 
12, 14 i 20

La teranyina
Casa
El mural de l'afecte
El gran berenar de 
Nadal
Sortida al Betlem
Sortida al Museu de sa 
Jugueta
Sortida a la platja

S'ha aconseguit 
afavorir el clima 
positiu del 
grup?

Identificar diferents 
ritmes de respiració, 
així com el més 

1 i 2 1, 2 Relaxació: Com 
respiren els animals?
El meu cor fa bum bum

És capaç 
d'identificar els 
diferents ritmes 
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saludable de respiració?
Reconeix aquell 
que és més 
saludable?

Entrenar la respiració 
profunda mitjançant 
la imaginació

1 i 2 1, 2 Relaxació: Com 
respiren els animals?
El meu cor fa bum bum

És capaç de 
respirar de 
manera 
profunda i 
pausada?

Reconèixer el ritme 
del cor, i com està 
relacionat amb la 
respiració

2 2 El meu cor fa bum bum Reconeix el 
ritme del cor?

Adquirir consciència 
del propi estat 
emocional

2, 3, 4, 
5, 6

3, 4, 9, 10, 
16, 17, 18, 
19

Relaxació: Tècnica de 
Koeppen
Relaxació: Massatge 
amb animals
Relaxació: L'esponja
Relaxació: Sorolls fora, 
sorolls dins
Relaxació: Carícies 
amb pinzells
Relaxació: Els camins 
del vent

És capaç 
d'ésser 
conscient del 
propi estat 
emocional?

Reduir l'activació 
fisiològica i mental

2, 3, 4, 
5 i 6

3, 4, 5, 6, 
9, 10, 13, 
16, 17, 18 i 
19

Relaxació: Tècnica de 
Koeppen
Relaxació: Relaxació 
guiada
Relaxació: Massatge 
animals
Relaxació: L'arbre dels 
desitjos
Relaxació: L'esponja
Relaxació: Sorolls fora, 
sorolls dins
Relaxació: Carícies 
amb pinzells
Relaxació: Els camins 
del vent

És capaç de 
reduir 
l'activació 
fisiològica?
És capaç de 
reduir 
l'activació 
mental?

Disminuir la tensió 
muscular

2, 4 i 6 3, 10, 17 i
19

Relaxació: Tècnica de 
Koeppen
Relaxació: Sorolls fora, 
sorolls dins
Relaxació: Els camins 
del vent

És capaç de 
disminuir la 
tensió 
muscular?

Ajustar el nivell 
d'activació de 
l'organisme

2, 3, 5 4, 6, 13 Relaxació: relaxació 
guiada
Relaxació: L'arbre dels 
desitjos

És capaç 
d'ajustar el 
nivell 
d'activació de 
l'organisme?

Aconseguir un estat 
de tranquil·litat en 

2, 3, 5 4, 6, 13, 15 Relaxació: Relaxació 
guiada

És capaç 
d'assolir un 
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l'infant Relaxació: L'arbre dels 
desitjos 
Relaxació: Pintem un 
mandala

estat de 
tranquil·litat?

Utilitzar el contacte 
físic per a relaxar-se

3, 5 i 6 5, 8, 9, 16, 
18

Relaxació: Massatge 
animals
Relaxació: Sentim amb 
les mans
Relaxació: L'esponja
Relaxació: Carícies 
amb pinzells

És capaç de 
relaxar-se 
mitjançant el 
contacte físic?

Sentir diferents 
emocions mitjançant 
el contacte corporal 

3 8 Relaxació: Sentim amb 
les mans

És capaç de 
sentir diferents 
emocions 
mitjançant el 
contacte 
corporal?

Transmetre diverses 
emocions a través del 
contacte amb les 
mans

3 8 Relaxació: Sentim amb 
les mans

És capaç de 
transmetre 
emocions a 
través del 
contacte amb 
les mans?

Millorar l'autocontrol 
de la pròpia respiració

4 11 Relaxació: El ball de 
l'espelma

És capaç de 
controlar la 
pròpia 
respiració?

Estimular el 
desenvolupament de 
l'autoestima positiva 
mitjançant el control 
corporal

4 12 Relaxació: Controlant el 
meu cos

Augmenta la 
seva 
autoestima amb 
el control 
corporal?

Millorar la motricitat 
grossa

4 12 Relaxació: Controlant el 
meu cos 

Millora amb la 
pràctica de 
l'activitat la 
motricitat 
grossa?

Potenciar el 
coneixement del propi 
cos

4 12 Relaxació: Controlant el 
meu cos

Està millorant el 
propi 
coneixement 
del cos?



Disseny del Programa Socio-Emocional per a infants de 6 a 8 anys en acolliment familiar en 
família extensa

Idoia Espí Martínez

171

ANNEX 3 QUADRE AVALUACIÓ PROGRÉS

NOM I COGNOMS: 

PUNTUACIONS                                                                            SESSIONS
SÍ (1)    NO (2) 1 2 3 4 5 6 7* 8 9 10 11 12 13 14* 15 16 17 18 19 20*
Assistència
Puntualitat
Avisa si no assisteix
Realització de 
tasques

(1) Mai/molt malament
(2) Poques vegades/ bastant 
malament (3) Algunes 
vegades/Regular (4) Moltes 
vegades/bastant bé (5) 
Sempre/molt bé

Atenció
Participació
Expressió 
experiències
Comprensió 
conceptes
Adequació 
aportacions
Claredat aportacions
Fluïdesa expressió
Demana ajuda
Respecta als demés
Respecta el torn

Els nombres amb * significa les sortides, per aquests dies sols s'avaluen 
determinats ítems.
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ANNEX 4 AVALUACIÓ DE LES SESSIONS

SESSIÓ 1

NOM I COGNOMS:

INDICADORS D'AVALUACIÓ PUNTUACIONS *

1 2 3 4 5

És capaç de presentar-se al grup?

És capaç de recordar els noms del grup?

Entén el contingut del programa?

Li queda clar que tothom està en acolliment familiar?

És capaç de prendre confiança amb els companys i 
companyes?
Té facilitat per cohesionar en el grup?

Coopera amb els companys?

És capaç d'identificar els diferents ritmes de respiració?

Reconeix aquell que és més saludable?

És capaç de respirar de manera profunda i pausada?

* Les puntuacions van de l'1 al 5, segons el grau de consecució de l'objectiu 
plantejat:

(1) Mai (2) Poques vegades (3) Algunes vegades (4) Moltes vegades (5) Sempre
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SESSIÓ 2

NOM I COGNOMS:

INDICADORS D'AVALUACIÓ PUNTUACIONS *

1 2 3 4 5

És capaç de recordar els noms del grup?

És capaç de prendre confiança amb els companys i 
companyes?
Té facilitat per cohesionar en el grup?

Coopera amb els companys?

És capaç d'identificar les pròpies emocions?

És capaç d'adquirir un major coneixement i vocabulari sobre les 
pròpies emocions?
És capaç de diferenciar les emocions?

Reconeix les emocions dels demés?

Detecta les emocions en diferents situacions?

Detecta les diferents emocions que es poden produir en una 
mateixa situació?
És capaç d'identificar les emocions dels personatges?

És capaç de relacionar les emocions dels personatges amb la 
vida real?
És capaç d'expressar emocions de la seva vida?

És capaç d'identificar els diferents ritmes de respiració?

Reconeix aquell que és més saludable?

És capaç de respirar de manera profunda i pausada?

Reconeix el ritme del cor?

* Les puntuacions van de l'1 al 5, segons el grau de consecució de l'objectiu 
plantejat:

(1) Mai (2) Poques vegades (3) Algunes vegades (4) Moltes vegades (5) Sempre
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SESSIÓ 3

NOM I COGNOMS:

INDICADORS D'AVALUACIÓ PUNTUACIONS *

1 2 3 4 5

És capaç de prendre confiança amb els companys i 
companyes?
Té facilitat pel contacte físic amb els companys i companyes?

És capaç d'identificar les pròpies emocions?

És capaç d'adquirir un major coneixement i vocabulari sobre les 
pròpies emocions?
És capaç de diferenciar les emocions?

És conscient del propi estat emocional?

És capaç d'identificar les emocions dels personatges?

És capaç de relacionar les emocions dels personatges amb la 
vida real?
És capaç d'expressar emocions de la seva vida?

Expressa emocions mitjançant el llenguatge verbal?

Expressa emocions a través del llenguatge no verbal?

És capaç d'ésser conscient del propi estat emocional?

És capaç de reduir l'activació fisiològica?

És capaç de reduir l'activació mental?

És capaç de disminuir la tensió muscular?

* Les puntuacions van de l'1 al 5, segons el grau de consecució de l'objectiu 
plantejat:

(1) Mai (2) Poques vegades (3) Algunes vegades (4) Moltes vegades (5) Sempre
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SESSIÓ 4

NOM I COGNOMS:

INDICADORS D'AVALUACIÓ PUNTUACIONS *

1 2 3 4 5

És capaç d'identificar les emocions dels personatges?

És capaç de relacionar les emocions dels personatges amb la 
vida real?
És capaç d'expressar emocions de la seva vida?

És capaç d'identificar emocional a través del llenguatge no 
verbal?
Expressa emocions a través del llenguatge no verbal?

És capaç d'associar la música a les diverses emocions?

És creatiu a l'activitat?

És capaç d'ésser conscient del propi estat emocional?

És capaç de reduir l'activació fisiològica?

És capaç de reduir l'activació mental?

És capaç d'ajustar el nivell d'activació de l'organisme?

És capaç d'assolir un estat de tranquil·litat?

* Les puntuacions van de l'1 al 5, segons el grau de consecució de l'objectiu 
plantejat:

(1) Mai (2) Poques vegades (3) Algunes vegades (4) Moltes vegades (5) Sempre
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SESSIÓ 5

NOM I COGNOMS:

INDICADORS D'AVALUACIÓ PUNTUACIONS *

1 2 3 4 5

És capaç de prendre confiança amb els companys i 
companyes?
Té facilitat per cohesionar en el grup?

Coopera amb els companys?

Expressa emocions mitjançant el llenguatge verbal?

És capaç de definir en quina part sent cada emoció?

És capaç d'identificar les conductes que provoquen cada 
emoció?
És capaç de reconèixer les possibles reaccions envers una 
determinada situació?
És capaç de compartir experiències viscudes amb la família 
biològica?
És capaç d'adquirir estratègies alternatives per regular les 
pròpies emocions?
És capaç de reduir l'activació fisiològica?

És capaç de reduir l'activació mental?

És capaç de relaxar-se mitjançant el contacte físic?

Té facilitat pel contacte físic amb els companys i companyes?

* Les puntuacions van de l'1 al 5, segons el grau de consecució de l'objectiu 
plantejat:

(1) Mai (2) Poques vegades (3) Algunes vegades (4) Moltes vegades (5) Sempre
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SESSIÓ 6

NOM I COGNOMS:

INDICADORS D'AVALUACIÓ PUNTUACIONS *

1 2 3 4 5

És capaç d'adquirir estratègies alternatives per regular les 
pròpies emocions?
Està augmentant la seva autoestima i el respecte per un 
mateix?
Està millorant el respecte cap als demés?

És capaç d'expressar i canalitzar les seves emocions a través 
de l'activitat plàstica?
És capaç de prendre consciència i coneixement d'un mateix?

És creatiu a l'activitat?

És capaç d'identificar les conductes que provoquen cada 
emoció?
És capaç de reduir l'activació fisiològica?

És capaç de reduir l'activació mental?

És capaç d'ajustar el nivell d'activació de l'organisme?

És capaç d'assolir un estat de tranquil·litat?

* Les puntuacions van de l'1 al 5, segons el grau de consecució de l'objectiu 
plantejat:

(1) Mai (2) Poques vegades (3) Algunes vegades (4) Moltes vegades (5) Sempre
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SESSIÓ 7

NOM I COGNOMS:

INDICADORS D'AVALUACIÓ PUNTUACIONS *

1 2 3 4 5

És capaç de prendre confiança amb els companys i 
companyes?
Té facilitat per cohesionar en el grup?

Està gaudint de l'activitat d'oci?

S'ha aconseguit afavorir el clima positiu del grup?

* Les puntuacions van de l'1 al 5, segons el grau de consecució de l'objectiu 
plantejat:

(1) Mai (2) Poques vegades (3) Algunes vegades (4) Moltes vegades (5) Sempre
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SESSIÓ 8

NOM I COGNOMS:

INDICADORS D'AVALUACIÓ PUNTUACIONS *

1 2 3 4 5

És capaç d'identificar les conductes que provoquen cada 
emoció?
És capaç d'adquirir estratègies alternatives per regular les 
pròpies emocions?
Estan millorant les seves estratègies d'afrontament?

És creatiu a l'activitat?

És capaç de relaxar-se mitjançant el contacte físic?

És capaç de sentir diferents emocions mitjançant el contacte 
corporal?
És capaç de transmetre emocions a través del contacte amb les 
mans?

* Les puntuacions van de l'1 al 5, segons el grau de consecució de l'objectiu 
plantejat:

(1) Mai (2) Poques vegades (3) Algunes vegades (4) Moltes vegades (5) Sempre
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SESSIÓ 9

NOM I COGNOMS:

INDICADORS D'AVALUACIÓ PUNTUACIONS *

1 2 3 4 5

Té facilitat pel contacte físic amb els companys i companyes?

És capaç de compartir experiències viscudes amb la família 
biològica?
És capaç de compartir experiències viscudes amb la família 
acollidora?
És capaç d'adquirir estratègies alternatives per regular les 
pròpies emocions?
És capaç d'expressar i canalitzar les seves emocions a través 
de l'activitat plàstica?
És creatiu a l'activitat?

És capaç d'ésser conscient del propi estat emocional?

És capaç de reduir l'activació fisiològica?

És capaç de reduir l'activació mental?

És capaç de relaxar-se mitjançant el contacte físic?

* Les puntuacions van de l'1 al 5, segons el grau de consecució de l'objectiu 
plantejat:

(1) Mai (2) Poques vegades (3) Algunes vegades (4) Moltes vegades (5) Sempre
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SESSIÓ 10

NOM I COGNOMS:

INDICADORS D'AVALUACIÓ PUNTUACIONS *

1 2 3 4 5

És capaç d'identificar les emocions dels personatges?

És capaç de relacionar les emocions dels personatges amb la 
vida real?
És capaç d'expressar emocions de la seva vida?

Està augmentant la seva autoestima i el respecte per un 
mateix?
És capaç d'expressar les qualitats dels demés?

Està millorant l'autoconcepte positiu?

És capaç de prendre consciència i coneixement d'un mateix?

Està augmentant l'adquisició de la pròpia identitat?

És creatiu a l'activitat?

S'ha aconseguit afavorir el clima positiu del grup?

És capaç de reduir l'activació fisiològica?

És capaç de reduir l'activació mental?

És capaç d'ésser conscient del propi estat emocional?

És capaç de disminuir la tensió muscular?

* Les puntuacions van de l'1 al 5, segons el grau de consecució de l'objectiu 
plantejat:

(1) Mai (2) Poques vegades (3) Algunes vegades (4) Moltes vegades (5) Sempre
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SESSIÓ 11

NOM I COGNOMS:

INDICADORS D'AVALUACIÓ PUNTUACIONS *

1 2 3 4 5

És capaç de prendre confiança amb els companys i 
companyes?
Coopera amb els companys?

Està augmentant la seva autoestima i el respecte per un 
mateix?
És capaç de prendre consciència i coneixement d'un mateix?

Està augmentant l'adquisició de la pròpia identitat?

Està augmentant el sentiment de pertinença al grup?

Està millorant la seva autoestima a través del contacte físic 
afectiu?
És capaç de reflexionar sobre les coses que fan que un es senti 
orgullós?
S'ha aconseguit afavorir el clima positiu del grup?

És capaç de controlar la pròpia respiració?

* Les puntuacions van de l'1 al 5, segons el grau de consecució de l'objectiu 
plantejat:

(1) Mai (2) Poques vegades (3) Algunes vegades (4) Moltes vegades (5) Sempre
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SESSIÓ 12

NOM I COGNOMS:

INDICADORS D'AVALUACIÓ PUNTUACIONS *

1 2 3 4 5

És capaç de prendre confiança amb els companys i 
companyes?
Té facilitat pel contacte físic amb els companys i companyes?

És capaç de compartir experiències viscudes amb la família 
biològica?
És capaç de compartir experiències viscudes amb la família 
acollidora?
Està millorant la seva autoestima a través del contacte físic 
afectiu?
És capaç de reflexionar sobre les persones del voltant que 
l'estimen?
És creatiu a l'activitat?

S'ha aconseguit afavorir el clima positiu del grup?

Augmenta la seva autoestima amb el control corporal?

Millora amb la pràctica de l'activitat la motricitat grossa?

Està millorant el propi coneixement del cos?

* Les puntuacions van de l'1 al 5, segons el grau de consecució de l'objectiu 
plantejat:

(1) Mai (2) Poques vegades (3) Algunes vegades (4) Moltes vegades (5) Sempre
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SESSIÓ 13

NOM I COGNOMS:

INDICADORS D'AVALUACIÓ PUNTUACIONS *

1 2 3 4 5

Coopera amb els companys?

És capaç d'identificar les pròpies emocions?

Reconeix les emocions dels demés?

Expressa emocions mitjançant el llenguatge verbal?

Està millorant l'escolta activa i la sensibilitat cap als demés?

Està millorant la seva empatia?

És capaç de comprendre el concepte de mal psicològic?

És capaç de diferenciar entre dolor físic i dolor psicològic?

És capaç d'atendre i observar als companys i companyes?

És capaç de reduir l'activació fisiològica?

És capaç de reduir l'activació mental?

És capaç d'ajustar el nivell d'activació de l'organisme?

És capaç d'assolir un estat de tranquil·litat?

* Les puntuacions van de l'1 al 5, segons el grau de consecució de l'objectiu 
plantejat:

(1) Mai (2) Poques vegades (3) Algunes vegades (4) Moltes vegades (5) Sempre
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SESSIÓ 14

NOM I COGNOMS:

INDICADORS D'AVALUACIÓ PUNTUACIONS *

1 2 3 4 5

És capaç de prendre confiança amb els companys i 
companyes?
Té facilitat per cohesionar en el grup?

Està gaudint de l'activitat d'oci?

S'ha aconseguit afavorir el clima positiu del grup?

És creatiu a l'activitat?

* Les puntuacions van de l'1 al 5, segons el grau de consecució de l'objectiu 
plantejat:

(1) Mai (2) Poques vegades (3) Algunes vegades (4) Moltes vegades (5) Sempre
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SESSIÓ 15

NOM I COGNOMS:

INDICADORS D'AVALUACIÓ PUNTUACIONS *

1 2 3 4 5

És capaç d'identificar les pròpies emocions?

Expressa emocions a través del llenguatge no verbal?

És capaç d'expressar i canalitzar les seves emocions a través 
de l'activitat plàstica?
Està millorant l'escolta activa i la sensibilitat cap als demés?

Està millorant la seva empatia?

És conscient que les pròpies accions afecten a la resta?

És capaç d'expressar remordiment de manera constructiva?

Expressa afirmacions que denoten honestedat?

És capaç de reflexionar sobre les pròpies accions?

És conscient de la importància d'ajudar als altres?

Està millorant el sentit de la solidaritat?

Està augmentant la seva generositat?

És creatiu a l'activitat?

És capaç d'assolir un estat de tranquil·litat?

* Les puntuacions van de l'1 al 5, segons el grau de consecució de l'objectiu 
plantejat:

(1) Mai (2) Poques vegades (3) Algunes vegades (4) Moltes vegades (5) Sempre
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SESSIÓ 16

NOM I COGNOMS:

INDICADORS D'AVALUACIÓ PUNTUACIONS *

1 2 3 4 5

Està millorant l'escolta activa i la sensibilitat cap als demés?

Està millorant la seva empatia?

És conscient que les pròpies accions afecten a la resta?

És capaç de reflexionar sobre les pròpies accions?

És capaç d'identificar les actituds i els valors que afavoreixen 
l'amistat?
És capaç de reconèixer les actituds adverses en una amistat?

És capaç d'expressar les pròpies idees envers l'amistat?

És capaç d'aprendre valors positius?

És capaç de respondre de manera assertiva a diferents 
situacions?
És capaç d'ésser conscient del propi estat emocional?

És capaç de reduir l'activació fisiològica?

És capaç de reduir l'activació mental?

És capaç de relaxar-se mitjançant el contacte físic?

Té facilitat pel contacte físic amb els companys i companyes?

* Les puntuacions van de l'1 al 5, segons el grau de consecució de l'objectiu 
plantejat:

(1) Mai (2) Poques vegades (3) Algunes vegades (4) Moltes vegades (5) Sempre
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SESSIÓ 17

NOM I COGNOMS:

INDICADORS D'AVALUACIÓ PUNTUACIONS *

1 2 3 4 5

És capaç d'identificar les emocions dels personatges?

És capaç de relacionar les emocions dels personatges amb la 
vida real?
És capaç d'expressar emocions de la seva vida?

És capaç de reaccionar de manera coherent en determinades 
situacions?
Integra conceptes per ser més autònom i independent?

És capaç d'identificar diferents solucions per a situacions 
desagradables?
S'observa en el infant una  actitud positiva front a la vida?

És capaç d'ésser conscient del propi estat emocional?

És capaç de reduir l'activació fisiològica?

És capaç de reduir l'activació mental?

És capaç de disminuir la tensió muscular?

* Les puntuacions van de l'1 al 5, segons el grau de consecució de l'objectiu 
plantejat:

(1) Mai (2) Poques vegades (3) Algunes vegades (4) Moltes vegades (5) Sempre
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SESSIÓ 18

INDICADORS D'AVALUACIÓ PUNTUACIONS *

1 2 3 4 5

És capaç de reaccionar de manera coherent en determinades 
situacions?
Integra conceptes per ser més autònom i independent?

És capaç de compartir experiències viscudes amb la família 
biològica?
És capaç de compartir experiències viscudes amb la família 
acollidora?
És capaç de reflexionar sobre les pròpies accions?

És capaç de reflexionar sobre les relacions de superioritat-
submissió?
És capaç de definir el·lements de les relacions equilibrades?

És capaç d'identificar els diferents tipus de violència: 
psicològica i física?
És capaç de demanar ajuda?

Té facilitat pel contacte físic amb els companys i companyes?

És capaç d'ésser conscient del propi estat emocional?

És capaç de reduir l'activació fisiològica?

És capaç de reduir l'activació mental?

És capaç de relaxar-se mitjançant el contacte físic?

* Les puntuacions van de l'1 al 5, segons el grau de consecució de l'objectiu 
plantejat:

(1) Mai (2) Poques vegades (3) Algunes vegades (4) Moltes vegades (5) Sempre
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SESSIÓ 19

NOM I COGNOMS:

INDICADORS D'AVALUACIÓ PUNTUACIONS *

1 2 3 4 5

Està millorant el sentit de compartir?

Valora l'esforç de compartir?

Respecta les joguines dels demés?

És capaç d'adquirir estratègies alternatives per regular les 
pròpies emocions?
És capaç de respondre de manera assertiva a diferents 
situacions?
Estan millorant les seves estratègies d'afrontament?

És capaç de prendre consciència i coneixement d'un mateix?

Està augmentant l'adquisició de la pròpia identitat?

És capaç de reflexionar sobre les persones del voltant que 
l'estimen?
És creatiu a l'activitat?

És capaç d'ordenar i donar sentit a la seva història de vida?

És capaç d'ésser conscient del propi estat emocional?

És capaç de reduir l'activació fisiològica?

És capaç de reduir l'activació mental?

És capaç de disminuir la tensió muscular?

* Les puntuacions van de l'1 al 5, segons el grau de consecució de l'objectiu 
plantejat:

(1) Mai (2) Poques vegades (3) Algunes vegades (4) Moltes vegades (5) Sempre
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SESSIÓ 20

NOM I COGNOMS:

INDICADORS D'AVALUACIÓ PUNTUACIONS *

1 2 3 4 5

És capaç de prendre confiança amb els companys i 
companyes?
Té facilitat per cohesionar en el grup?

Està gaudint de l'activitat d'oci?

S'ha aconseguit afavorir el clima positiu del grup?

* Les puntuacions van de l'1 al 5, segons el grau de consecució de l'objectiu 
plantejat:

(1) Mai (2) Poques vegades (3) Algunes vegades (4) Moltes vegades (5) Sempre


