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RESUM  

___________________________ 

 

Les persones amb trastorn de l’espectre autista es caracteritzen per tenir 

dificultats a l’àrea de la identificació i comprensió de les emocions pròpies i dels 

altres. Diversos estudis confirmen que l’educació basada en emocions suposa 

uns avantatges per els alumnes amb autisme i destaquen avenços en el seu 

procés d’aprenentatge. 

El present projecte té l’objectiu de treballar el vincle entre aquestes dues 

variables, l’autisme i l’educació emocional. 

La motivació sorgeix de l’entusiasme personal i de l’interès professional. Primer, 

perquè els dos temes a tractar em desperten la curiositat de seguir aprenent 

d’aquest món emocional en el qual creixem i que no podem obviar. I segon, per 

poder abordar, de manera satisfactòria, la problemàtica dels alumnes amb 

autisme amb aquest trastorn des d’una perspectiva més afectiva i innovadora i 

millorar les seves competències emocionals. Al mateix temps que es fomenta la 

seva inclusió dins l’aula i que beneficia a tot l’alumnat. 

Per tant, el treball consisteix en elaborar una guia d’educació emocional basant-

se amb els objectius a treballar amb els alumnes d’espectre autista i que pugui 

ser aplicable a l’etapa de secundària. 

D’aquesta manera, el treball conforma un recurs disponible i accessible per a 

tota la comunitat educativa. 

 

 

PARAULES CLAU 

Autisme, educació emocional, intervenció, innovació. 
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ABSTRACT 

___________________________ 

 

People with autism spectrum disorders are characterized by difficulties in identi-

fying and understanding the emotions and others. Several studies confirm that 

education based on emotions supposed advantages for students with autism and 

highlight progress in their learning process. 

This project aims to work on the link between these two variables, autism and 

emotional education. 

The motivation comes from personal enthusiasm and professional interests. First, 

because the two issues I try to arouse curiosity to continue learning this emotional 

world that we can not ignore. Secondly, to address satisfactorily the problem of 

students with autism disorder from a more emotional, innovative and improve 

your emotional skills. While encouraging inclusion within the classroom and that 

benefits all students. 

Therefore, the work is a guide based emotional education aims to work with stu-

dents with autistic spectrum and can be applied to the secondary stage. 

Thus, the work forms a resource available and accessible to the entire educa-

tional community. 

 

 

KEY WORDS 

Autism, emotional education, intervention, innovation. 
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1. INTRODUCCIÓ  

 

El present treball aborda l'estreta relació que podem trobar entre l'educació 

emocional i el Trastorn d'Espectre Autista (d'ara en endavant, TEA). Dues 

variables conceptuals que, si es treballen conjuntament, formen una proposta 

educativa per a millorar les competències dels alumnes. 

 

Les persones amb TEA es caracteritzen, principalment, per no saber identificar 

les emocions tant pròpies com dels altres. Aquest aspecte suposa una dificultat 

per a la competència social i de relació amb els altres i per tant, un factor rellevant 

per a la seva socialització dins la nostra societat. 

 

Per aquest motiu i per tal de poder entendre millor la relació que hi ha entre el  

TEA i l'educació emocional, es fa una definició del TEA, passant per les variables 

més destacades del trastorn, com són la seva etiologia, les característiques i les 

teories explicatives. Per després, analitzar l'enfocament emocional i estudiar la 

relació entre ambdues variables. 

 

El repte de l’escola inclusiva és poder atendre a tota la diversitat d’alumnat de tal 

forma que l’educació sigui igual per a tots. D’aquí sorgeix la importància del rol 

del professorat, el qual conforma un paper actiu i rellevant en el procés 

d’ensenyament-aprenentatge, al mateix temps que suposa un model per als seus 

alumnes. Tot junt, ha de poder disposar d’una sèrie de recursos que l’ajudin a 

desenvolupar de la millor forma possible la seva tasca educativa.  

 

La finalitat del treball és, des d'una perspectiva inclusiva, realitzar una proposta 

educativa innovadora basada en les emocions. 

A més, la proposta va dirigida a l'etapa d'Educació Secundària Obligatòria, i es 

pretén desenvolupar concretament dins l'aula ordinària. D'aquesta manera, serà 

un recurs del que es pugui beneficiar no només l'alumnat amb TEA, sinó tota la 

comunitat educativa. 
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2. OBJECTIUS  
 

L’objectiu general del present treball tracta d’establir un vincle entre el TEA i 

l’educació emocional per tal de treballar les competències emocionals dels 

alumnes amb aquest trastorn. 

 

Per aquest motiu, es determinen els següents objectius específics que 

contribueixen a l’adquisició de l’objectiu general: 

 

1) Conèixer i estudiar el concepte d'educació emocional. 

2) Entendre i analitzar el trastorn de l'espectre autista. 

3) Relacionar les dues variables d'estudi i veure quina influència té l'educació 

emocional amb el TEA. 

4) Elaborar una proposta d'intervenció educativa per als alumnes TEA des 

de l'educació emocional. 

 

 

3. JUSTIFICACIÓ  
 

Els estudis de psicologia em va despertar l’interès i la curiositat cap al món 

educatiu. La realització del Màster en Formació del Professorat ha ajudat, si més 

cap, a créixer el meu entusiasme i motivació encaminat a l’educació. Però, també 

ha fet que pugui adornar-me de la realitat de les aules i de la diferència que hi 

podem trobar amb la teoria. 

 

Durant les pràctiques del màster, m’he adonat de que els alumnes amb 

necessitats educatives segueixen etiquetats socialment i que suporten el pes 

d’un estigma social que carreguen dia a dia. La vivència d’un cas en particular 

d’un alumne amb TEA ha fet plantejar-me la inclusió d’aquest tipus d’alumnat 

tant al centre com amb el seu grup d’iguals, ja que concretament, els alumnes 
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amb TEA són un dels grups més afectats per aquesta condició.  

 

Tot plegat, es suma amb l'escassa informació i intervencions que podem trobar 

pel que fa als alumnes amb TEA als centres d'Educació Secundària Obligatòria, 

més específicament, dins l'aula ordinària, posat que alguns dels alumnes TEA es 

troben dins aules UEECO1 o escolaritzats a centres d’ educació especial. A més, 

les intervencions educatives per els alumnes TEA es centren, majoritàriament, 

durant l’etapa d’educació infantil i educació primària. Cert és que l’atenció 

primerenca i el diagnòstic són prioritaris durant aquesta etapa, però també es 

necessari el seu seguiment, intervenció i avaluació per a les etapes educatives 

posteriors.  

 

El fet de tenir un o més alumnes TEA dins un centre d’educació secundària pot 

suposar una càrrega afegida a la feina de l’equip docent, sobretot si aquest no 

ha tractat mai amb aquest tipus de situacions. Els alumnes amb TEA requereixen 

una atenció individual especialitzada per a poder desenvolupar-se de la millor 

manera possible. Per això, és important comptar amb recursos que ens ajudin a 

atendre a la diversitat i a formar-nos com a educadors. 

 

Per tant, comporta una necessitat d'inclusió d'aquests alumnes dins les aules 

amb els seu grup d'iguals per a rebre una educació inclusiva. La qual cosa fa que 

tota la comunitat educativa obtingui beneficis. Ja no es tracta només de la 

inclusió de l'alumne TEA, sinó de tots els alumnes, per així, fomentar les seves 

competències emocionals. 

 

Els docents som els professionals encarregats d’apropar la innovació i fer realitat 

la inclusió dins els centres educatius, educant en valors i per a la vida. 

 

 

                                                             
1 UEECO. Unitat Específica Educativa de Centre Ordinari. 
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4. ESTAT DE LA QÜESTIÓ  
 

Per tal de comprendre millor la finalitat del present treball cal analitzar les 

variables objecte d'estudi, l'educació emocional i l'autisme. D'aquesta manera és 

més fàcil poder observar la seva relació i poder aplicar-ho a la proposta 

d'intervenció que pretén fomentar les competències emocionals dels alumnes 

amb TEA i promoure la inclusió dins les aules ordinàries dels centres educatius. 

Per aquest motiu, es comença amb una conceptualització i aproximació de la 

característica objecte d’estudi de l’alumnat, l’autisme. Seguidament, es pretén 

estudiar l’educació emocional i finalment, investigar la relació existent entre 

aquestes. 

 

 

4.1. TRASTORN DE L’ESPECTRE AUTISTA 
 

Tots hem sentit alguna vegada la paraula “autisme” i molt probablement, la 

majoria coneix a una persona, ja sigui propera o llunyana, que pateix aquest 

trastorn. Però, què és el trastorn de l’espectre autista? 

 

El trastorn de l’espectre autista és la característica essencial objecte del present 

estudi. Per aquest motiu, és necessari fer un recorregut per la seva història, 

veure les característiques d’aquest trastorn i la seva etiologia. 

 

El concepte autisme, segons la RAE, prové de “un mateix” i aporta següents 

definicions:  

a) Replec patològic de la personalitat sobre sí mateixa. 

b) Trastorn del desenvolupament que afecta a la comunicació i a la interacció 

social, caracteritzat per patrons de comportament restringits, repetitius i 

estereotipats. 
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4.1.1. Recorregut històric 

 

Contextualitzant el terme, aquest va ser anomenat per primera vegada a l’obra 

Dementia praecox or the group of schizophrenias (1911) per Eugen Bleuler, qui 

considerava l’autisme com una alteració de les funcions mentals superiors i el 

classificava dins els trastorns esquizofrènics. Segons l’autor, l’autisme era una 

conducta de separació de la realitat (Cuxart i del Claustre, 1998). 

 

Però no va ser fins l’any 1943, de la mà de Leo Kanner que es va estudiar 

l’autisme. L’autor va publicar Autistic disturbances of affective contact on 

realitzava un estudi amb nins amb esquizofrènia i es va adonar de que 11 

d’aquests nins presentaven unes particularitats comunes de trastorn del 

desenvolupament. Va anomenar “autisme infantil precoç” a aquest tipus de 

trastorn i, segons Kanner, es caracteritzaven per: la incapacitat per establir 

relacions socials, retràs i alteracions en el llenguatge i una obsessió per mantenir 

l’ambient sense canvis. (López, Rivas i Taboada, 2010). 

 

Posteriorment, l’any 1944, Hans Asperger va publicar Die Autistiche 

Psychopathen in Kindersalter i va observar un patró de conducta amb els 

aspectes rellevants següents: falta d’empatia, ingenuïtat, ús d’un llenguatge 

repetitiu, escassa comunicació no verbal, dificultat per fer amistats i mala 

coordinació, entre d’altres. D’aquí sorgeix el terme “síndrome d’Asperger” 

(Artigas i Paula, 2012). 

 

Els mateixos autors (Artigas i Paula, 2012) parlen d’un referent dins el món de  

l’autisme. L’any 1979 Lorna Wing va investigar el trastorn, fruit del diagnòstic de 

la seva filla, i va determinar l’autisme com un continu i va excloure les dimensions 

categòriques que es varen establir fins el moment. D’aquí sorgeix el concepte de 

Trastorn de l’Espectre Autista. Els estudis de Lorna Wing plantegen l’anomenada 

“Triada de Wing” que es basa en les tres àrees afectades: comunicació, 

interacció social i flexibilitat i imaginació. 
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Figura 1. Gràfic de la Triada de Wing. Elaboració pròpia. 

 

 

Segons Rivière i Martos (2000) l’alteració profunda de la comunicació i la 

interacció social ha estat l’aspecte més en consideració des de la perspectiva de 

Kanner. El mateix autor, l’any 1997, explica que les competències socials fan que 

els nins puguin adquirir les “funcions crítiques d’humanització”, per a poder 

aprendre i compartir emocions. 

 

Avui en dia, el TEA continua en un procés d’investigació i innovació, no només 

enfocat al diagnòstic sinó també a la seva etiologia així com a la seva intervenció, 

clau per al desenvolupament de les habilitats i competències de les persones 

amb TEA. 
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4.1.2. Teories explicatives 

 

Dins les teories explicatives del trastorn hi podem trobar una classificació basada 

en els models cognitius i els models neurològics.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Esquema dels models explicatius del TEA. Elaboració pròpia. 

 

 

 

• MODELS COGNITIUS 

 

o Teoria de la Ment 

El concepte de Teoria de la Ment fa referència a “l'habilitat per comprendre 

i predir la conducta d'altres persones, els seus coneixements, les seves 

intencions i les seves creences” (Tirapu, Pérez, Erekatxo i Pelegrín, 2007). 

Quan volem suposar intencions, creences i desitjos, s'activen en el nostre 

cervell tres àrees: el còrtex prefrontal medial, la circumvolució temporal 

superior i la amígdala. Aquestes tres àrees activades conformen 

l'anomenat “cervell social” i que trobem que les persones amb TEA tenen 

una alteració a aquestes àrees (Frith, 2004; Baron-Cohen, 1998, 2005 

citat a García, 2008). 

 

MODELS COGNITIUS MODELS NEUROLÒGICS 

Teoria de la Ment 
Teoria de la disfunció executiva 
Teoria de la coherència central 
Teoria de la intersubjectivitat 

 

Teoria de les neurones mirall 
 

 

MODELS 
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L’exemplificació més il·lustrativa de la teoria de la ment ve de la mà de 

l’experiment de la falsa creença de Sally i Anne. L’assaig consisteix en 

contar la següent història al subjecte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’espera que la majoria dels nins amb TEA responguin de forma 

incorrecta que Sally cercaria la pilota dins la caixa. L’experiment 

demostra que els nins amb TEA no compten amb una teoria de la ment i 

per tant, no tenen la capacitat de posar-se al lloc de l’altre (Artigas, 

1999). 

 

 

 

“Sally té un cistell i 

Anne té una caixa. Sally 

amaga una pilota a dins 

el cistell i abandona 

l’habitació. Anne agafa 

la pilota del cistell i la 

posa dins la seva caixa. 

Sally torna a entrar a 

l’habitació i vol la pilota, 

on anirà a cercar-la?”. 

Figura 3. Imatge de l’experiment de Sally.  

Extret de:  

http://vigomezv.blogspot.com.es/2013/04/teo-

ria-de-la-mente-habilidad-cognitiva.html 
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o Teoria de la disfunció executiva 

Els investigadors que aproven aquesta teoria es basen en que les funcions 

executives, tals com la planificació, flexibilitat cognitiva, memòria de 

treball... són processos cerebrals que treballen conjuntament i que es 

localitzen al lòbul frontal. L’adquisició d’aquestes funcions executives 

comença a l’edat de desenvolupament, aproximadament al primer any de 

vida i és un procés lent.  

Les persones amb TEA mostren una afectació a les funcions executives, 

tot i que avui en dia encara és tema de discussió i investigació ja que no 

es sap exactament quina funció executiva es troba afectada (Martos i 

Paula, 2011). 

 

o Teoria de la coherència central 

La coherència central és la capacitat que tenim per a processar la 

informació i organitzar-la en significats de manera gradual. A partir d’uns 

estímuls concrets formulem una integració multimodal que ens porta a una 

estructura més general i que, per tant, implica coherència. Les persones 

amb TEA presenten dificultats per processar els diferents estímuls i 

enfoquen l’atenció en detalls, per damunt de la globalitat (Margulis, 2009). 

 

o Teoria de la intersubjectivitat 

La intersubjectivitat és un concepte que va ser anomenat per primera 

vegada per Colwyn Trevarthen, qui va investigar el terme entorn l’any 

1960. Els seus estudis demostren una intersubjectivitat innata i va 

proposar la intersubjectivitat primària i la secundària. La teoria es basa en 

que els nins reaccionen i responen a actes d’una altre persona, i per tant, 

poden reconèixer els impulsos dels altres de forma intuïtiva. Per aquesta 

raó, es postula aquesta teoria com a causa del TEA ja que els nins amb 

aquest trastorn tenen la intersubjectivitat afectada (Martínez, 2011). 
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• MODELS NEUROLÒGICS 

 

o Teoria de les neurones mirall 

La teoria de les neurones mirall (SNE) contempla la possibilitat de que les 

persones amb TEA presentin una disfunció del SNE. Les neurones mirall 

són les encarregades de controlar els nostres moviments i de respondre 

a aquests i als moviments i intencions dels altres. Concretament, les 

neurones mirall són les que duen a terme les funcions que pareixen 

alterades al trastorn. Així doncs, diverses proves experimentals 

realitzades amb subjectes amb autisme mostren una reducció de l’activitat 

de les neurones mirall al còrtex prefrontal, el que evidencia una possible 

disfunció del SNE (Cornelio-Nieto, 2009). 

 

 

 

4.1.3. Criteris diagnòstics 

 

Per a poder dur a terme el diagnòstic del trastorn, els professionals de psicologia 

i psiquiatria utilitzen dos manuals, el DSM-V2 elaborat per l’Associació Americana 

de Psiquiatria, i el CIE-103 publicat per la Organització Mundial de la Salut (OMS). 

 

 La darrera versió del DSM-V classifica a l'autisme dins els trastorns del 

neurodesenvolupament, tot i que el ICE-10 el segueix classificant com un trastorn 

del desenvolupament. 

 

Per al present projecte ens centrem amb els criteris diagnòstics del DSM-V ja 

que conforma el Manual de diagnòstics clínics més conegut internacionalment. 

 

 

                                                             
2 DSM Manual de diagnòstic i estadístic de trastorns mentals 5ª versió de l’Associació 
americana de Psiquiatria. 
3 CIE. Classificació Internacional de Malalties 10ª Edició. OMS. 
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Els criteris diagnòstics per al TEA, seguint el DSM-V, són els següents (APA, 

2014): 

 

 

A. Deficiències persistents en la comunicació social i en la interacció social 

en diversos contexts, manifestat pel següent, actual o per antecedents: 

1. Les deficiències en la reciprocitat socioemocional, varien, per 

exemple, des d’un apropament social anormal i fracàs de la 

conversació normal en ambdós sentits passant per la disminució 

d’interessos, emocions o afectes compartits fins al fracàs en 

iniciar o respondre a interaccions socials. 

2. Les deficiències en les conductes comunicatives no verbals 

utilitzades en la interacció social, varien, per exemple, des de la 

comunicació verbal i no verbal poc integrada passant per 

anomalies del contacte visual i del llenguatge corporal o 

deficiències de la comprensió i l’ús de gests, fins a una falta total 

d’expressió facial i de comunicació no verbal. 

3. Les deficiències en el desenvolupament, manteniment i 

comprensió de les relacions, varien, per exemple, des de 

dificultats per ajustar el comportament en diversos contextos 

socials passant per dificultats per compartir jocs imaginatius o 

per fer amics, fins a l’absència d’interès per altres persones. 

 

Especificar la gravetat actual:  

La gravetat es basa en deteriorament de la comunicació social i en patrons de 

comportament restringits i repetitius. 

 

B. Patrons restrictius i repetitius de comportament, interessos o activitats, 

que es manifesten en dos o més dels següents punts, actualment o per 

antecedents: 

1. Moviments, utilització d’objectes o parla estereotipada o 

repetitiva (p.ex., estereotípies motores simples, alineació de 
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joguines o canvis de lloc dels objectes, ecolàlia, frases 

idiosincràtiques). 

2. Insistències en la monotonia, excessiva inflexibilitat de rutines 

o patrons ritualitzats de comportament verbal o no verbal 

(p.ex., gran angoixa davant canvis petits, dificultats amb les 

transicions, patrons de pensament rígids, rituals de salutació, 

necessitat de prendre el mateix camí o de menjar els 

mateixos aliments cada dia). 

3. Interessos molt restringits i fixos que són anormals en quant 

a la seva intensitat o focus d’interès (p.ex., fort vincle o 

preocupació per objectes inusuals, interessos excessivament 

cirscunscrits o perseverants). 

4. Hiper- o hiporeactivitat- als estímuls sensorials o interès inha-

bitual per aspectes sensorials de l’entorn (p.ex., indiferència 

aparent al dolor/temperatura, resposta adversa a sons o tex-

tures específiques, olfacte o palpitació excessiva d’objectes, 

fascinació visual per les llums o el moviment). 

 

Especificar la gravetat actual: 

La gravetat se basa en deterioraments de la comunicació social i en patrons 

de comportament restringits i repetitius. 

 

 

C. Els símptomes han d’estar presents en les primeres fases del període 

de desenvolupament (però poden no manifestar-se totalment fins que 

la demanda social supera les capacitats limitades, o poden estar em-

mascarats per estratègies apreses en fases posteriors de la vida). 

 

 

D. Els símptomes causen un deteriorament clínicament significatiu en lo 

social, laboral o altres àrees importants del funcionament habitual. 
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E. Aquestes alteracions no s’expliquen millor per la discapacitat intel·lec-

tual (trastorn del desenvolupament intel·lectual) o per el retard global 

del desenvolupament. La discapacitat intel·lectual i el trastorn de l’es-

pectre autista amb freqüència coincideixen: per fer diagnòstics de co-

morbiditats d’un trastorn de l’espectre autista i discapacitat intel·lectual, 

la comunicació social ha d’estar per davall del previst per al nivell gene-

ral de desenvolupament. 

 

 

Taula 1. Criteris diagnòstics del DSM-V. Extret de DSM-V (APA. 2014) 

 

 

4.1.4. Tipus d’autisme  

 

Anteriorment, el DSM-IV-R diferenciava 5 tipus d’autisme, classificant l’espectre 

en: 

- Autisme 

- Síndrome de Rett 

- Síndrome d’Asperger 

- Trastorn desintegratiu infantil o síndrome de Heller 

- Trastorn generalitzat del desenvolupament no especificat 

 

Però la versió més actualitzada del manual DSM-V, deixa de banda aquesta 

classificació i anota que els subtipus de TEA venen determinats per l’afectació 

del trastorn. A més, el Síndrome de Rett ja no forma part del trastorn de l’espectre 

autista. 

 

Tot i així és important remarcar que els diferents tipus d’autisme anomenats 

anteriorment comparteixen els trets característics i rellevants per al present 

treball i que més endavant, tractarem. 
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4.1.5. Epidemiologia 

 

Segons els estudis realitzats per el Centre de Control i Prevenció de Malalties 

dels Estats Units (CDC), trobem que (http://www.fespau.es/autismo-tea.html): 

 

- El TEA afecta a 1 de cada 110 infants. 

- No es distingeix entre races o ètnies. 

- No hi ha relació entre diferents grups socioeconòmics. 

- La probabilitat que té de patir TEA el sexe masculí és 4 o 5 vegades més 

que el sexe femení. 

- Un 60-96% és la probabilitat de què un germà bessó presenti TEA si el 

seu germà bessó ho presenta. 

- Hi ha entre un 2 i un 8% de probabilitats de tenir un segon fill amb TEA si 

el primer és un fill amb TEA. 

- La discapacitat intel·lectual associada al trastorn afecta a 30-50% de les 

persones amb TEA. 

 

 

4.1.6. Necessitats específiques de suport educatiu (NESE) 

 

Els alumnes amb TEA representen un percentatge d’alumnes amb necessitats 

educatives especials (NEE) i tot i que la seva prevalença no representa una de 

les necessitats educatives més majoritàries, la seva intervenció és primordial ja 

que afecta en el desenvolupament de l’alumne tant personal com acadèmic, a 

més de veure’s afectat l’entorn educatiu, social i familiar. 

 

Segons el Decret 39/2011 publicat al BOIB, al capítol IV de l’article 19: es 

consideren alumnes amb Necessitats específiques de suport educatiu (NESE) 

els que requereixen una intervenció educativa que transcendeix l’atenció 

ordinària perquè presenten:  
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a) Necessitats educatives especials (NEE) derivades d’una discapacitat, de 

trastorns greus de conducta o emocions o trastorns generalitzats de 

desenvolupament que requereixen, durant un període d’escolarització o 

durant tota l’escolarització, determinats suports i atencions educatives 

específiques. 

b) Dificultats específiques d’aprenentatge causades per trastorns de 

l’aprenentatge, trastorns per dèficit d’atenció amb o hiperactivitat o sense 

i trastorns greus del llenguatge oral. 

c) Altes capacitats intel·lectuals 

d) Un desfasament curricular de dos cursos o més per  condicions personals 

greus de salut o derivades de factors socials, econòmics, culturals, 

geogràfics o ètnics. 

e) Una incorporació tardana al sistema educatiu. 

 

D’aquesta manera, els alumnes amb TEA es troben classificats dins la primera 

categoria d’alumnes que requereixen necessitats educatives especials a causa 

d’un trastorn generalitzat del desenvolupament. Per tal de poder atendre com cal 

és necessari realitzar el protocol d’avaluació psicopedagògica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Classificació alumnes NESE. Informació extreta de weib.caib.es. Elaboració pròpia. 

´ 
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El servei d’atenció a la diversitat del Govern de les Illes Balears ha posat en 

marxa un protocol de detecció per a alumnes amb TEA des d’educació, 

anomenat EADISOC. 

 

Aquest protocol porta en funcionament a l’Illa d’Eivissa des del passat octubre 

2016 i a les altres illes des de fa 3 anys tot i que cal dir que a les altres illes tan 

sols es dedicava un dia a la setmana per al protocol. Avui en dia, el protocol té 

molt bon funcionament a totes les illes.  

 

L’EADISOC és elaborat a partir de la preocupació del Govern sobre els 

infradiagnòstics del TEA, així doncs l’objectiu del protocol és el diagnòstic 

d’aquest trastorn. 

 

Concretament a les illes d’Eivissa i Formentera, l’EAP4 i EOEP5 s’encarreguen 

de 84 derivacions d’alumnes amb TEA d’Educació Infantil, Primària i Secundària, 

per a l’any 2016-2017.  

 

Cal destacar que l’EAP i EOEP d’Eivissa i Formentera, a més del diagnòstic del 

TEA, també s’encarreguen de realitzar una proposta educativa adaptable a cada 

alumne i a les seves necessitats, realitzant també les observacions i el seguiment 

que pertoqui. 

 

Anteriorment, abans del protocol EADISOC, els diagnòstics d’educació de nins 

amb TEA seguia aquest procediment:  

 

 

Figura 5. Procediment diagnòstic alumne amb TEA abans del protocol EADISOC. Elaboració pròpia. 

                                                             
4 EAP: Equip d’ atenció primerenca. Servei educatiu de la Conselleria d’Educació i Universitats. 

 
5 EOEP: Equip d’orientació educativa i psicopedagògica. Servei educatiu de la Conselleria d’Educació i 

Universitats. 
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Amb el protocol EADISOC, s’ha aconseguit una major rapidesa en els 

diagnòstics, ja que en el procediment tan sols es necessita el vistiplau dels pares 

i no es deriva a pediatria: 

 

 

 

Figura 6. Procediment diagnòstic alumne amb TEA amb el protocol EADISOC. Elaboració pròpia. 

 

 

Fins el moment, les valoracions de les orientadores de l’EAP i EOEP és molt 

favorable respecte a la implantació del protocol i la implicació dels orientadors 

del centre és positiva. 

 

Tot i així es fa necessari la implicació dels professionals educatius per a que el 

protocol sigui el més eficient possible. Al mateix temps que cal reforçar els 

recursos personals, tant dels centres com dels serveis educatius, per tal de que 

no només el protocol es centri en el diagnòstic del trastorn sinó també en la seva 

posterior intervenció, seguiment i avaluació de l’alumne amb TEA: 

 

 

4.2. EDUCACIÓ EMOCIONAL 
 

Des de fa molts d'anys, l'objectiu de l'educació ha estat enfocat en el 

desenvolupament cognitiu de l'alumne i s'ha deixat de banda el component 

emocional. El pes de la responsabilitat de l'alumne incidia sobre una dada 

numèrica que determinava si era o no era un bon estudiant. No calia saber el 

procés, la importància residia sols en el resultat. 
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4.2.1. Visió històrica i conceptual 

 

Per tal d’entendre l'auge i la importància de l'educació emocional, és important 

analitzar la seva aparició i recorregut al llarg de la història. 

Arriba de la mà de Salovey i Mayer (1990) el concepte d'intel·ligència emocional 

(IE). El seu model es basa en el processament emocional de la informació  i 

defineixen la IE com la “habilitat de les persones per atendre i percebre els 

sentiments de forma apropiada i precisa, la capacitat per assimilar-los i 

comprendre'ls i la destresa de regular i modificar el nostre estat d'ànim o els dels 

altres” (Fernández Berrocal i Extremera, 2002). 

 

Però la gran difusió conceptual va ser gràcies a la publicació del llibre Emotional 

Intelligence de David Goleman (1995) basant-se amb el treball realitzat per els 

anteriors autors. Goleman fa una comparació entre la intel·ligència emocional i 

la intel·ligència general, afirmant que la IE pot arribar a ser més poderosa que 

l'altre. A més, destaca que les competències emocionals es poden aprendre 

(Bisquerra, 2003). 

 

Dins aquest context cal recordar la teoria de les intel·ligències múltiples de 

Howard Gardner (1983), qui destaca diferents tipus d'intel·ligència enfront a un 

únic tipus d'intel·ligència que es creia fins el moment. Les intel·ligències són: 

lingüística, lògic-matemàtica, espacial, corporal, musical, interpersonal, 

intrapersonal i natural. Totes aquestes intel·ligències es poden desenvolupar al 

llarg del temps ja que són independents unes de les altres tot i que actuen de 

forma conjunta. D'aquesta manera tots podem ser intel·ligents (citat a Pérez i 

Beltrán, 2006). 

 

Durant la segona meitat dels anys 90 es produeix un canvi de paradigma on 

Zeitgeist6 del moment era de tendència emocional. A partir d'aquí, el concepte 

agafa més força i es comença a apuntar dins la investigació científica i a introduir-

                                                             
6 Zeitgeist: expressió que prové de l'alemany i significa “esperit del temps” per fer referència al 

pensament intel·lectual i cultural d'una època. 



25 

 

se dins els centres educatius ja que diferents estudis han demostrat la 

importància que té l'aplicació de l'educació emocional a dins les aules, aportant 

una sèrie de beneficis per a tots els alumnes (Bisquerra, 2003). 

 

 

 Intel·ligència 

emocional (IE) 

Competència 

emocional 

Educació 

emocional 

Autors Salovey i Mayer (1990) 

Daniel Goleman (1995) 

Bisquerra i Pérez 

(2007) 

Bisquerra (2016) 

Definició Concepte que inclou el 

component emocional a 

la nostra intel·ligència 

Capacitats per fer ús 

de coneixements, 

habilitats i actituds 

Procés innovador 

educatiu 

Objectius  

Desenvolupar el CI 

És l'objectiu propi de 

l'educació emocional 

Desenvolupar 

competències 

emocionals 

 

Taula 2. Diferències entre Intel·ligència emocional, competència emocional i educació 

emocional des del punt de vista de diferents autors. Producció pròpia. 

 

 

Contextualitzant a l'època del segle XXI, trobem que la societat experimenta un 

canvi revolucionari que implica molts d'àmbits de la nostra vida quotidiana, tals 

com l'educació. Per aquesta raó, els professors passen de ser transmissors de 

coneixements a formar part d'un procés d'ensenyament-aprenentatge 

bidireccional.  

 

 

L'educació vol centrar-se en el desenvolupament de l'individu com a ésser social, 

on el component emocional té un paper important. Dins les noves tasques de 

l'educació trobem aquests 4 objectius: aprendre a conèixer, aprendre a fer, 

aprendre a conviure i aprendre a ser. Aquests eixos ens condueixen a l'educació 

emocional (Bisquerra, 2003). 
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4.2.2. Competències emocionals 

 

 

Tal i com diu Bisquerra (2016), l'educació emocional “és un procés educatiu, 

continu i permanent que pretén potenciar el desenvolupament de les 

competències emocionals com element essencial del desenvolupament humà”. 

Aquestes competències són les següents: consciència emocional, regulació 

emocional, autonomia emocional, competència social i habilitats de vida i 

benestar. Contribueix al desenvolupament integral dels alumnes, atenent a les 

necessitats socials que no es troben suficientment ateses a les àrees 

acadèmiques ordinàries. 

 

 

 

 

Figura 7. Model pentagonal de competències emocionals del GROP (Grup de Recerca en 

Orientació Psicopedagògica de la Universitat de Barcelona). Extret de Bisquerra (2016). 
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D'aquesta forma, segons Bisquerra (2016) es defineixen cada una de les 

competències: 

  

 

Competència Què és? Què implica? 

 

 

Consciència 

emocional 

 

Capacitat per prendre 

consciència de les pròpies 

emocions i de les 

emocions dels altres. 

Presa de consciència, donar nom a 

les emocions, empatia, prendre 

consciència de la interacció entre 

emoció, cognició i comportament, 

detectar creences, atenció plena i 

consciència ètica i moral. 

 

 

Regulació 

emocional 

 

 

Capacitat per a manejar 

les emocions de forma 

apropiada. 

Expressió emocional apropiada, 

regulació d’emocions i sentiments, 

regulació emocional amb  consciència 

ètica i moral, regulació de la ira, 

tolerància a la frustració, estratègies 

d’afrontament i autogeneració 

d’emocions positives. 

 

 

Autonomia 

emocional 

 

Conjunt de 

característiques i elements 

relacionats com 

l’autogestió personal. 

Autoestima, automotivació, 

autoeficàcia emocional, 

responsabilitat, actitud positiva, 

pensament crític, anàlisi crític de les 

normes socials, valors ètics i 

resiliència. 

 

 

Habilitats de 

vida i 

benestar 

 

 

Capacitat per a mantenir 

bones relacions amb els 

altres. 

Dominar les habilitats socials, 

respectar els altres, comunicació 

receptiva, comunicació expressiva, 

compartir emocions, cooperació, 

treball en equip, assertivitat, 

prevenció de conflictes, lideratge i 

clima emocional. 

 

 

Competència 

social 

Capacitat d’adoptar 

comportaments apropiats i 

responsables per afrontar 

satisfactòriament els 

reptes diaris de la vida. 

Fitxar objectius adaptatius, presa de 

consciència, cercar ajuda i recursos, 

ciutadania activa, participativa, crítica, 

responsable, compromesa i benestar 

emocional. 

 

Taula 3. Competències emocionals (Bisquerra, 2016) 
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4.2.3. El perquè de l’educació emocional 

 

L’educació emocional comporta un efecte mediador de la salut mental de les 

persones. Un estudi realitzat a instituts de Màlaga amb estudiants de 3r i 4t 

d’ESO va demostrar que la intel·ligència emocional predeia un millor benestar 

psicològic i emocional dels alumnes i, al mateix temps, s’observaven menors 

nivells d’ansietat (Extremera i Fernández-Berrocal, 2003). 

 

Bisquerra (2006) ens parla de la funció de l’educació emocional com a forma de 

“prevenció primària inespecífica”. La finalitat és fomentar les competències 

emocionals de les persones per a minimitzar la vulnerabilitat cap a determinades 

disfuncions i prevenir la seva aparició, tals com la depressió, l’ansietat o l’estrès. 

 

Cal assenyalar que un dels motius per a educar mitjançant l’educació emocional 

el trobem a l’Informe Delors7 que es fonamenta en: aprendre a conèixer, 

aprendre a conviure, aprendre a fer i aprendre a ser. Quatre pilars fonamentals 

que s’interrelacionen amb l’educació emocional (Álvarez, 2001 citat a De Andrés, 

2005). 

 

 

4.3. RELACIÓ ENTRE TEA I EDUCACIÓ EMOCIONAL 
 

Com s'ha pogut observar, una de les alteracions més destacables que pateixen 

els nins amb autisme és la incapacitat per a comprendre el món social que els 

envolta, dificultant el vincle afectiu amb els altres. 

 

Sabem que el primer agent de socialització és la família i que, després d’aquesta, 

és la comunitat educativa la que té més poder socialitzador. Per aquesta raó, és 

important el paper que juga l’educació formal. 

 

                                                             
7 L’Informe Delors és un informe anomenat “La educación encierra un tesoro”, elaborat per la Comissió 

Internacional sobre l’Educació per el segle XXI, presidida per Jacques Delors. 
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El nostre instint més primitiu és la supervivència i la interacció social amb els 

altres és imprescindible per a sobreviure dins la nostra societat. Si aquest 

intercanvi no es produeix de forma satisfactòria, es generen emocions negatives 

que influeixen a el nostre benestar. D’aquí sorgeix la necessitat i importància de 

les habilitats socials per a desenvolupar-nos com a individus (Monjas, 1997 citat 

a López, 2008). 

 

En aquest sentit i seguint la rellevància de les relacions socials, Rivière (1999, 

citat a Lozano, Alcaraz i Colás, 2010) cita textualment “el professorat és qui 

comença a obrir la porta del món de l’autista, mitjançant una relació 

intersubjectiva, de la que es deriva institucions educatives de gran valor per al 

desenvolupament del nin”. 

 

Dins la mateixa línia d’investigació, podem trobar diferents estudis que han 

manifestat el vincle entre el TEA i les emocions i que, per tant, visualitzen la 

importància de fomentar les competències emocionals i les habilitats socials 

d’aquest tipus d’alumnat. 

 

Els autors Hobson i Trevarthen (citats a Martos-Pérez, 2005) han treballat la 

relació entre el TEA i el reconeixement d'emocions i fan referència a que 

l'absència de la teoria de la ment a l'autisme és el resultat d'un dèficit emocional 

primari a les relacions interpersonals. 

 

Un estudi realitzat per Lozano i Alcaraz (2012), amb l’objectiu d’ensenyar a 

alumnes amb TEA, mitjançant una intervenció educativa per a comprendre les 

emocions, va demostrar que els alumnes presentaven una millora en l’atribució 

d’emocions després del procés d’ensenyament-aprenentatge.  

 

Díaz i Tena (2008) varen dur a terme una investigació en la què un alumne amb 

autisme havia de dibuixar un còmic. La finalitat era observar, si mitjançant l’eina 

del còmic, l’alumne TEA rompia el “silenci emocional” i podia expressar a les 

vinyetes el que no manifestava amb el llenguatge oral. Els resultats obtinguts 
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demostren que el subjecte amb autisme ha expressat les seves emocions i estats 

d’ànim dibuixant i que, per tant, l’eina emprada ha estat útil i eficaç. La qual cosa 

ha fet que amb el còmic, hagi pogut superar les dificultats comunicatives i 

emocionals. 

 

Un altre estudi realitzat per Hadwin, Baron-Cohen, Howlim i Hill (1996) (citat a 

Martínez, García i Colás, 2010) va demostrar que es podia ensenyar i educar a 

l’alumnat amb TEA a passar tasques avaluadores de comprensió dels estats 

emocionals.  

 

Martínez et al. (2010) varen dur a terme un estudi per mostrar l’efecte de la 

intervenció educativa basada en la comprensió de les emocions i creences en 

l’alumnat TEA i els resultats obtinguts varen manifestar diferències significatives 

de comprensió emocional abans i després de la intervenció. A més, destaquen 

la importància dels canvis en els aprenentatges dels alumnes amb TEA, per 

mínims que siguin, ja aporten nous significats. 

 

Tot l’exposat anteriorment ens condueix a veure la relació significativa que 

trobem entre les dues variables objectes d’estudi, el TEA i l’educació emocional. 

Per aquest motiu, es proposa una intervenció educativa per als alumnes amb 

TEA a partir d’activitats que fomenten les competències emocionals. 

 

5. DESENVOLUPAMENT DE LA PROPOSTA  

 

5.1. DESTINATARIS 
 
El present projecte va destinat a un tipus d’alumnat en concret, l’alumnat amb 

TEA. Un dels motius és, tal i com hem vist anteriorment, que aquest tipus 

d’alumnat es caracteritza principalment per la seva dificultat a l’àrea emocional 

que implica tota una sèrie de desavantatges per a la seva socialització. 
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Si ens centrem en el nombre d’alumnes amb TEA, més concretament a l’Illa 

d’Eivissa, hi trobem un total de 17.1308 alumnes matriculats dels quals 12.481 

estan escolaritzats als centres d’Educació Infantil i Educació Primària i 4.649 

alumnes a l’Educació Secundària Obligatòria. 

D’aquestes dades de matriculació, a Infantil i Primària hi ha 89 alumnes 

diagnosticats amb TEA i a ESO hi ha 62 alumnes amb TEA. 

Es poden veure les dades anteriors representades en els gràfics següents: 

 

 

 

 

Figura 8. Alumnes escolaritzats a Educació Infantil i Educació Primària i percentatge d’alumnes 

que presenten TEA a l’Illa d’Eivissa. Dades oficials Conselleria d’Educació i Universitats de les 

Illes Balears. 

 

 

                                                             
8 Dades Oficials Conselleria d’Educació i Universitats de les Illes Balears. 
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Figura 9. Alumnes escolaritzats a Educació Secundària Obligatòria i percentatge d’alumnes que 

presenten TEA a l’Illa d’Eivissa. Dades oficials Conselleria d’Educació i Universitat de les Illes 

Balears. 

 

5.2. METODOLOGIA 
 

La proposta d’intervenció educativa parteix de la premissa de “una educació de 

tots i per a tots”. Lema que es pot extreure de l’educació inclusiva.  

 

Segons la UNESCO, l’educació inclusiva i de qualitat “es basa en el dret de tots 

els alumnes a rebre una educació de qualitat que pugui satisfer les seves 

necessitats bàsiques d’aprenentatge i enriqueixi les seves vides. L’objectiu final 

és acabar amb totes les modalitats de discriminació i fomentar la cohesió social”. 

(http://www.unesco.org/new/es/inclusive-education recuperat 18/04/2017) 

 

Pujolàs i Lago (2006) fan referència a l’educació inclusiva i posen èmfasi en la 

diferenciació de conceptes tals com escola inclusiva i educació inclusiva. 

L’escola inclusiva és aquella que no exclou a cap alumne i no es posen adjectius 

qualificatius. L’educació inclusiva és un repte, tot i que dificultós, no impossible 

que volem assolir. 

 

Alumnes99%
TEA1%

ESO

Alumnes

TEA
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Per aquesta raó, la proposta educativa que es desenvoluparà posteriorment ha 

de centrar-se en una sèrie d’aspectes a considerar: 

 

• Es pretén augmentar la participació de tot l’alumnat, no només dels 

alumnes TEA.  

• Un dels aspectes indispensables és poder comptar amb els recursos 

necessaris i que s’han de reflectir a la documentació del centre, tals com 

les mestres de suport i l’equip d’orientació, figures rellevants per a 

l’atenció a la diversitat. 

• Dins les necessitats educatives que presenten els alumnes TEA, hi 

trobem les rutines. Les persones amb aquest trastorn necessiten uns 

ambients estructurats, tant de l’espai com de la temporalització. 

• Pla d’acollida 

• Professionals experts en la temàtica 

 

A més, hem de saber que els alumnes amb TEA necessiten processos 

d'ensenyament-aprenentatge que donin resposta a les seves necessitats 

individuals. 

 

Seguint la línia que proposa Tortosa (2004), les activitats educatives adreçades 

a aquest tipus d’alumnat poden seguir les següents orientacions metodològiques 

que ajudaran a l’adquisició dels objectius: 

 

a) Representacions simbòliques 

b) Imitacions 

c) Jocs interactius 

d) Jocs centrats en el cos 

e) Aprenentatge sense error. 

f) Encadenament cap endarrere 

g) Activitats visuals 

h) Tècniques d’autocontrol i autoinstruccions 
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5.2.1.     Recurs metodològic 

 

La renovació tecnològica que estem experimentant actualment implica a tots els 

àmbits de la nostra vida. L’educació està envoltada de les noves tecnologies que 

comporten quantiosos beneficis. 

Com a professionals de la docència, hem de saber treure el profit i l’ús que les 

TIC ens proporcionen. Per això, la proposta d’activitats es troba plasmada a un 

blog en línia per a que sigui un recurs accessible per a totes les persones 

interessades i que, a la vegada, puguin obtenir-ne un benefici professional. 

A més, el fet de compartir el material i que aquest sigui un recurs, contribueix a 

l’open education. Tal i com indica l’autor Couros (2013) com “la facilitació 

d’experiències d’aprenentatges oberts, transparents, col·laboratius i socials”. 

 

Així doncs, s’obre un espai en línia per a crear, utilitzar i compartir el material que 

aquest present projecte desenvolupa. L’enllaç del blog és el següent: 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Imatge del blog INTERVENTEA. 

 

https://interventea.wordpress.com/ 

https://interventea.wordpress.com/
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5.3. TEMPORALITZACIÓ I SEQÜENCIACIÓ 
 

La proposta d’intervenció educativa s’emmarca dins el PAT (Pla d’acció Tutorial) 

dels centres educatius. Concretament a les hores de tutoria de les aules on hi 

trobem alumnes amb TEA. Tot i què cal saber que les activitats plantejades són 

de caràcter modificable i poden ser utilitzades per a tot l’alumnat. A més, es 

poden dur a terme a qualsevol de les àrees curriculars i tenint esment de les 

característiques individuals que presenta cada alumne. 

 

Per tal de clarificar la temporalització i seqüenciació, vegem taula: 

 

 Competència Activitats 

 

 

 

 

Primer trimestre 

 

 

Consciència 

emocional 

1) Mímica emocional 

2) Memòria emocional 

3) El dibuix enfadat 

4) Aranya emocional 

5) On tenim l’emoció? 

 

 

Regulació 

emocional 

1) Relaxació progressiva 

2) Demanar ajuda 

3) Brúixola emocional 

4) Dilemes morals 

5) La roda 

 

 

 

 

Segon trimestre 

 

 

Autonomia 

personal 

1) El maletí 

2) Com sóc? 

3) El millor moment de la meva vida 

4) El botó d’ajuda 

5) Còmic de normes socials 

 

 

Competència 

social 

1) La torre 

2) Comunitat de vesins 

3) El cec 

4) Donar la volta al llençol 

5) Passiu, agressiu, assertiu 

 

 

Tercer trimestre 

 

Competència per 

a la vida i el 

benestar 

1) Els meus valors 

2) Prejudicis 

3) Ser igual de diferents 

4) Fins on arriba la nostra llibertat? 

5) Estimat jo del futur... 

 

Taula 4. Temporalització d’activitats per trimestres. Elaboració pròpia. 
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5.4. ACTIVITATS 
 

La intervenció educativa proposada en el present projecte tenen l’objectiu de 

treballar i fomentar les competències emocionals descrites anteriorment i les 

activitats es classifiquen i desenvolupen seguint aquesta categoria de 

competències emocionals descrites per Bisquerra (2016). 

 

 

 

 

 

 

1. MÍMICA EMOCIONAL 
Objectius: • Saber expressar, mitjançant la mímica, les emocions. 

• Identificar les diferents expressions emocionals dels altres. 

Continguts: Les emocions, les expressions, la imitació. 

Competències ✓ Comunicació lingüística 

✓ Competència social i cívica 

✓ Aprendre a aprendre 

Temps: 50 minuts 

Activitat: L’activitat consisteix en realitzar petits grups heterogenis d’alumnes 

a l’aula. Un cop realitzats els grups, es proporcionarà a cada un 

d’aquests una sèrie de cartolines on apareix escrita una emoció i el 

seu significat. Un dels companys del grup imitarà (sense realitzar 

sons) el que hi ha escrit a la cartolina i els seus companys han d’es-

brinar de quina emoció es tracta. 

Material Cartolines amb emocions escrites i el seu significat (Annex 1). 

Recursos El significat de les emocions està extret de la RAE  

 

 

 

 

CONSCIÈNCIA EMOCIONAL 
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2. MEMÒRIA EMOCIONAL 

Objectius: • Associar el nom de les emocions amb la seva expressió 

emocional corresponent 

• Aprendre les diferents emocions i expressions emocionals 

• Desenvolupar la memòria 

• Fomentar l’atenció 

Continguts: - Les emocions, la memòria, l’atenció, les expressions. 

Competències ✓ Comunicació lingüística 

✓ Competència social i cívica 

✓ Aprendre a aprendre 

Temps: 50 minuts 

Activitat: Abans d’iniciar l’activitat, es farà una introducció a les emocions on 

els alumnes parlaran de les emocions que coneixen.  

Per començar, es formen petits grups heterogenis (mínim dos par-

ticipants, màxim 5 participants). Es reparteix per damunt la taula les 

targetes girades al revés, de forma que no es pugui veure el seu 

contingut. Es tracta de que per torns, cada participant destapi dues 

targetes per a poder elaborar les parelles que estan formades per 

una targeta que correspon al nom de l’emoció i l’altre a l’expressió 

de l’emoció. Si les targetes destapades per l’alumne no formen una 

parella, es tornen a col·locar girades com estaven. I així, successi-

vament fins que es formin totes les parelles del joc. 

El fet d’haver de relacionar les expressions amb el nom de l’emoció 

implica que els alumnes hagin de comentar i reflexionar les imatges 

que veuen per veure quina de les fotografies encaixa millor amb 

l’emoció que li pertoca ja que algunes comparteixen similituds. 

Material Per a dur a terme aquesta activitat és necessari les targetes que 

formen parelles (Nom de l’emoció + expressió emocional associada 

a l’emoció) (Annex 2). 
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3. EL DIBUIX ENFADAT 
Objectius: • Aprendre a identificar les situacions d’enuig 

• Identificar el nostre propi enuig 

• Expressar l’enuig 

• Fomentar la creativitat 

Continguts: L’enuig, la comunicació. 

Competències ✓ Comunicació lingüística 

✓ Competència social i cívica 

✓ Aprendre a aprendre 

Temps: 50 minuts 

Activitat: Abans de fer l’activitat, és necessari parlar i introduir una mica el 

tema a tractar. Per a fer-ho, es posarà a classe un vídeo sobre 

l’enuig. Després, es repartirà un full a cada alumne on han de dibui-

xar una situació on s’hagin enfadat per alguna cosa.  

Un cop finalitzats els dibuixos, es fa un debat sobre el tema. 

Material Papers en blanc i pintures 

Recursos Vídeo sobre l’enuig: 

https://www.youtube.com/watch?v=lXtK12q7qJw&in-

dex=2&list=PLGSRjmWBVAz-WYtJG6DItGJuYMgpOtPNn 

 

 

4. ARANYA EMOCIONAL 
Objectius: • Associar l’emoció amb la seva expressió adequada 

• Fomentar la comunicació de tots els participants 

Continguts: Les emocions, les formes d’expressió emocional. 

Competències ✓ Comunicació lingüística 

✓ Competència social i cívica 

✓ Aprendre a aprendre 

Temps: 25 minuts 

Activitat: Es seuen tots els alumnes formant un cercle al terra. El docent inicia 

l’activitat. Té un cabdell de llana que tirarà a un dels alumnes dient 

una emoció i l’alumne ha de respondre dient una manera adequada 
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d’expressar aquesta emoció. I així, successivament fins que parlin 

tots els alumnes. 

Material Cabdell de llana 

 

5. ON TENIM L’EMOCIÓ? 
Objectius: • Identificar les emocions pròpies 

• Localitzar les diferents emocions a les diferents parts del 

nostre cos. 

Continguts: Les emocions pròpies, les parts del cos. 

Competències ✓ Comunicació lingüística 

✓ Competència social i cívica 

✓ Aprendre a aprendre 

Activitat: És un exercici individual que es realitzarà amb tots els alumnes al 

mateix temps. El docent exerceix de guia i, després d’explicar l’ac-

tivitat, anirà dient el nom de diferents emocions i cada alumne ha 

de pensar i reflexionar a quina part del cos associa i localitza 

aquesta emoció. Cada vegada que es realitzi l’exercici, l’alumnat 

que vulgui pot fer un comentari o aportació al respecte i el perquè 

creu que es localitza allà la seva emoció. Al finalitzar l’activitat és 

important una posada en comú de les impressions i reflexions dels 

alumnes. 

 

 

 

 

 

1. RELAXACIÓ PROGRESSIVA DE JACOBSON 
Objectius: • Aprendre a regular les pròpies emocions. 

• Contar amb estratègies reguladores de les emocions. 

Continguts: La relaxació 

Competències ✓ Aprendre a aprendre 

Temps: 50 minuts 

REGULACIÓ EMOCIONAL 
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Activitat: Consisteix en que els alumnes es reparteixen per l’espai, mirant cap 

al front on hi haurà el professor. S’explica què és la relaxació i per 

a què serveix practicar-la. La sessió de relaxació que es durà a 

terme és de relaxació progressiva que consisteix en tensar i relaxar 

els diferents músculs del cos. El docent és qui guia la sessió. 

Després, es du a terme una sessió de relaxació. 

Material Cal retirar les taules i cadires de l’aula o disposar d’un espai ampli 

per fer l’activitat. 

Música relaxant. 

Recursos Vídeo d’una sessió de relaxació: https://www.you-

tube.com/watch?v=6XiGuZQfEUU 

 

2. DEMANAR AJUDA 
Objectius: • Saber demanar ajuda quan la necessitem 

• Regular les nostres emocions en situacions diverses 

• Fomentar la imaginació 

Continguts: L’ajuda. 

Competències ✓ Comunicació lingüística 

✓ Competència social i cívica 

✓ Aprendre a aprendre 

Temps: 50 minuts 

Activitat: Es tracta d’aprendre a demanar ajuda quan visquem situacions que 

cal que ens ajudin. Per dur l’activitat a terme, es formaran petits 

grups parells. Els grups han d’ajuntar-se i pensar cada un diferents 

situacions on necessitin demanar ajuda. Després, faran un petit 

role-playing de les situacions i entre tots es debatrà la situació.  

 

 

3. BRÚIXOLA EMOCIONAL 
Objectius: • Identificar les situacions emocionals viscudes 

• Reflexionar les nostres pròpies emocions 

• Fomentar la motivació personal 

Continguts: Les emocions, la motivació. 
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Competències: ✓ Comunicació lingüística 

✓ Aprendre a aprendre 

Temps: 20  minuts 

Activitat: Es reparteix a cada alumne un full on hi ha dibuixada una brúixola 

d’emocions, El docent és el guia de l’activitat que es realitza a l’hora 

que s’explica. El/la professor/a va explicant cada punta de l’estrella 

de què tracta de manera que els alumnes reflexionen i escriuen el 

que creuen que és convenient. 

Material: Full amb l’estrella dels vents (Annex 3) i full amb les explicacions 

(annex 4) 

 

 

4. DILEMES MORALS 
Objectius: • Reconèixer els valors morals 

• Desenvolupar la consciència moral 

• Fomentar el pensament reflexiu 

• Augmentar la comunicació 

Continguts: Els dilemes morals. La moralitat. 

Competències ✓ Comunicació lingüística 

✓ Competència social i cívica 

✓ Aprendre a aprendre 

Temps: 50 minuts 

Activitat: Es divideixen els alumnes formant petits grups heterogenis. A cada 

grup se li entrega un dilema moral amb preguntes que han de res-

pondre entre tot el grup. És important que es posin d’acord i si no 

és així, han d’anotar-ho per a poder comentar-ho posteriorment. 

Quan tots els grups hagin finalitzat, cada grup exposarà el seu di-

lema moral i les seves respostes. La posada en comú permet que 

tots els alumnes puguin opinar al respecte. 

Material: Cartolines amb dilemes morals i preguntes (Annex 5) 
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5. LA RODA 
Objectius: • Conèixer les necessitats de tots els alumnes 

• Comprendre les necessitats dels altres 

• Fer-se conscient de les emocions dels altres 

• Resoldre els conflictes 

Continguts: Les necessitats, els conflictes. 

Competències ✓ Comunicació lingüística 

✓ Competència social i cívica 

✓ Aprendre a aprendre 

Temps: 50 minuts 

Activitat: La roda és una activitat que consisteix, tal com diu el nom, en seure 

formant una roda i que tots els participants es vegin les cares. L’ini-

ciador és el docent que començarà la roda dient una cosa que a ell 

li agrada i passarà un testimoni (un objecte qualsevol) cap al seu 

company de la dreta o esquerra que haurà de fer el mateix i així 

successivament amb tots els participants. No és obligatori contestar 

a les preguntes que anirà fent el docent, cada alumne respondrà 

quan es senti preparat. 

Les preguntes són: 

- Què és el que més m’agrada? 

- Què és el que menys m’agrada? 

- No m’agrada que a classe... 

Així, el docent pot anar guiant les preguntes segons la intenció que 

tingui l’activitat i els conflictes que es detectin al grup. 

Material: Un testimoni: pot ser una pilota, un llapis, un paper… 
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1. EL MALETÍ 
Objectius: • Aprendre la importància de l’autoconcepte 

• Identificar-se amb un objecte 

• Explicar el perquè de l’elecció de l’objecte 

• Veure quin autoconcepte té cada alumne 

Continguts: Autoconcepte. 

Competències ✓ Comunicació lingüística 

✓ Competència social i cívica 

✓ Aprendre a aprendre 

Temps: 40 minuts 

Activitat: Es posen tots els alumnes formant un cercle i al mig es troba un 

maletí amb una sèrie d’objectes (no són rellevants, poden ser ob-

jectes que tinguem disponibles i a l’abast) com per exemple: ulleres 

de sol, tisores, llapis, un paper... hi ha d’haver més objectes que 

alumnes. Els alumnes estaran observant els objectes i quan el do-

cent ho digui, hauran d’agafar cada un d’ells un objecte amb el qual 

s’identifiquen. Es donaran uns minuts de reflexió personal individual 

per a que els alumnes pensin perquè aquell objecte els representa 

i posteriorment, es posarà en comú amb la resta del grup. 

Material: Maletí amb objectes diversos 

 

2. COM SÓC? 
Objectius: • Augmentar l’autoestima  

• Fomentar la cohesió grupal 

• Incentivar la participació 

• Afavorir el clima positiu de l’aula 

Continguts: Els adjectius, l’autoestima. 

Competències ✓ Comunicació lingüística 

✓ Competència social i cívica 

✓ Aprendre a aprendre 

Temps: 20 minuts 

AUTONOMIA EMOCIONAL 
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Activitat: S’introdueix l’activitat explicant la importància de la cohesió del 

grup. Per a realitzar-la, cada alumne de forma individual s’ha d’afer-

rar una etiqueta a l’esquena. Després, aniran tots els alumnes ca-

minant per l’aula i quan es trobin amb l’esquena d’un company, han 

d’escriure una qualitat que té aquest company per a ells. I així suc-

cessivament fins que tots els alumnes hagin escrit a tots els seus 

companys. Al finalitzar, cada alumne de forma individual es llevarà 

la seva etiqueta, la llegirà i reflexionarà sobre el que li han escrit els 

seus companys.  

*S’ha de tenir en compte que aquesta activitat és més idònia per a 

realitzar durant el segon o tercer trimestre del curs ja que els alum-

nes es coneixen més. 

Material: Etiquetes 

 

3. EL MILLOR MOMENT DE LA MEVA VIDA 
Objectius: • Reflexionar sobre les motivacions personals 

• Augmentar l’automotivació 

• Fer conscient situacions emocionals passades 

• Escoltar diferents punts de vista 

Continguts: La motivació 

Competències ✓ Comunicació lingüística 

✓ Competència social i cívica 

✓ Aprendre a aprendre 

Temps: 30 minuts 

Activitat: El docent introdueix l’activitat explicant què és la motivació. Des-

prés, demana als alumnes que pensin durant un minut i de forma 

individual quin moment de la seva vida tornarien a repetir. A partir 

de la pregunta, cada alumne ha de pensar i reflexionar el perquè 

tornarien a repetir aquell moment o situació. Després, es fa una po-

sada en comú d’aquells alumnes que vulguin compartir-ho. 

Per finalitzar l’activitat es posa un vídeo sobre educació emocional 

i com afecta la nostra actitud i motivació. 

Material Vídeo 

Recursos https://www.youtube.com/watch?v=NtyZxqg9Lxw&t=9s 

https://www.youtube.com/watch?v=NtyZxqg9Lxw&t=9s
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4. EL BOTÓ D’AJUDA 
Objectius: • Aprendre el pes de la responsabilitat 

• Compartir la responsabilitat 

• Incentivar la confiança dels companys 

Continguts: La responsabilitat 

Competències ✓ Competència social i cívica 

✓ Aprendre a aprendre 

Temps: 30 minuts 

Activitat: Els alumnes es col·loquen en fila mirant tots cap a la paret o pis-

sarra i es marcarà un punt. El docent explica que a partir de l’inici 

de l’activitat no es podrà parlar, ni riure, ni mirar cap a un altre lloc 

que no sigui el punt marcat. Aquest punt representa la subministra-

ció d’aliments i aigua a països amb pocs recursos i si algun dels 

alumnes deixa de mirar el punt, es deixa de produir subministra-

ment. S’ha d’intentar estar mínim 15 minuts. L’activitat finalitza quan 

es compleix el temps establerts o quan algun dels participants 

trenca les normes. Quan acaba, és important fer un anàlisi i reflexió 

de la situació, veure com s’han sentit els alumnes. 

 

5. CÒMIC DE NORMES SOCIALS 
Objectius: • Conèixer les normes socials 

• Elaborar un còmic  

• Fomentar la creativitat i la imaginació 

Continguts: Normes socials 

Competències ✓ Comunicació lingüística 

✓ Competència social i cívica 

✓ Aprendre a aprendre 

Temps: 50 minuts 

Activitat: Abans d’iniciar l’activitat s’explica als alumnes que parlarem de nor-

mes socials, concretament de l’aula. Per això, es fa una pluja 

d’idees que s’apunta a la pissarra. Després, els alumnes formen 

grups petits heterogenis i hauran d’elaborar una sèrie de vinyetes 

en forma de còmic per a representar les normes socials de l’aula. 

Material: Papers, pintures, retoladors... 
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1. LA TORRE 
Objectius: • Potenciar la organització grupal 

• Fomentar el treball en equip 

• Augmentar la bona comunicació 

Continguts: Les habilitats socials, els estils de comunicació, el treball en equip. 

Competències ✓ Comunicació lingüística 

✓ Competència social i cívica 

✓ Aprendre a aprendre 

Temps: 50 minuts 

Activitat: Abans de començar, es demanen 3 voluntaris que formaran el jurat. 

Després, amb la resta de participants es formen grups heterogenis 

(5 o 6 alumnes). L’activitat consisteix en realitzar la torre més alta i 

estable de totes.  

El jurat anirà passat i observant cada grup i anotarà el que cregui 

oportú (com es posen d’acord, tipus de comunicació...). Després, 

es triarà una torre guanyadora. Quan acabi l’activitat es posarà en 

comú les anotacions del jurat de forma constructiva i les impressi-

ons i com s’han sentit tots els alumnes. 

Material 4 Cartolines per grup, tisores, cola, pintures, bolígrafs, un regle per 

grup. 

Recursos Espai ampli 

 

2. COMUNITAT DE VESINS 
Objectius: • Fomentar la comunicació efectiva 

• Arribar a un consens grupal 

• Establir unes normes de convivència 

Continguts: La comunicació, l’acord, la col·laboració. 

Competències: ✓ Comunicació lingüística 

✓ Competència social i cívica 

✓ Aprendre a aprendre 

Temps: 40 minuts 

COMPETÈNCIA SOCIAL 
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Activitat: Es divideix el grup en petits grups heterogenis (4 o 5 participants). 

A cada grup se li assigna un rol diferent que es correspon amb els 

propietaris del bloc d’habitatges: una parella jove, un home major 

amb tres gossos, una dona cega i la seva filla, un pianista, una fa-

mília gitana, una família homosexual, quatre estudiants universita-

ris, un porter de discoteca que viu sol... Han de fer una reunió de 

tota la comunitat de vesins per a decidir qui anirà a cada habitatge 

del bloc i establir unes normes de convivència. Cada grup ha de 

preparar-se la reunió i triar un representant portaveu del grup. 

 

 

3. EL CEC 
Objectius: • Afavorir la confiança dels altres 

• Fomentar el clima emocional  

Continguts: La confiança. 

Competències ✓ Comunicació lingüística 

✓ Competència social i cívica 

✓ Aprendre a aprendre 

Temps: 20 minuts 

Activitat: Es divideixen els participants en grups de dos, formant parelles. Un 

participant de cada parella ha de tapar-se els ulls i el seu company 

ha de guiar-lo per l’espai. Després, es posarà en comú com s’han 

sentit durant la dinàmica i quines sensacions han tingut, a més de 

reflexionar sobre la confiança. 

Material - 

Recursos Aquesta activitat seria convenient realitzar-la a un espai obert i 

ampli. 
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4. DONAR LA VOLTA AL LLENÇOL 
Objectius: • Cooperar amb els companys  

• Comunicar-se de forma efectiva 

• Aconseguir acords 

Continguts: La cooperació, la comunicació assertiva. 

Competències ✓ Comunicació lingüística 

✓ Competència social i cívica 

✓ Aprendre a aprendre 

Temps: 40 minuts 

Activitat: Es posa al terra un llençol estirat i tots els participants s’han de 

col·locar drets sobre el llençol (depenent del nombre d’alumnes, es 

divideix en dos grups). Es demana als alumnes que donin la volta 

al llençol sense que cap participant surti del llençol, aconseguint que 

quedi del revés i amb tots ells a sobre. Al finalitzar l’activitat, es posa 

en comú la importància a la nostra vida diària de la cooperació, ar-

ribar a acords i tenir un objectiu comú. 

Material Llençol 

Recursos Es necessita un espai ampli. 

 

5. PASSIU, AGRESSIU, ASSERTIU 
Objectius: • Conèixer els diferents tipus de comunicació 

• Representar els estils comunicatius 

• Fomentar la comunicació assertiva 

Continguts: La comunicació, els estils comunicatius: passivitat, agressivitat, 

assertivitat. 

Competències ✓ Comunicació lingüística 

✓ Competència social i cívica 

✓ Aprendre a aprendre 

Temps: 50 minuts 

Activitat: Es comença realitzant una pluja d’idees sobre els estils comunica-

tius i el docent explica en què consisteixen. 

Es formen grups heterogenis (5 o 6 alumnes). A cada grup se li 

assigna un estil comunicatiu: passiu, agressiu o assertiu. Després, 
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es descriuen diferents situacions que cada grup ha d’apuntar per a 

posteriorment, representar-les davant el grup. 

Les situacions són:  

a. Demanar disculpes 

b. Saber dir que no 

c. Expressar un sentiment 

Quan cada grup acabi les seves representacions, s’obri torn de pa-

raula per a que, de forma constructiva, es pugui opinar i reflexionar. 

 

 

 

 

 

1. ELS MEUS VALORS 
Objectius: • Saber què són i quins són els valors 

• Reflexionar sobre els valors 

• Determinar quins són els nostres propis valors 

Continguts: Els valors personals 

Competències ✓ Comunicació lingüística 

✓ Competència social i cívica 

✓ Aprendre a aprendre 

Temps: 40 minuts 

Activitat: Per a introduir l’activitat, es posa un vídeo que parla dels valors, què 

són i quins són. Posteriorment, es fa un debat de si són importants 

i perquè els valors. 

Després, es dona a cada alumne la plantilla “Els meus valors” per a 

que emplenin amb els seus propis valors. Quan acabin, els alumnes 

que vulguin poden compartir els seus valors. 

Material Plantilla “Els meus valors” (Annex 6) 

Recursos Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=VEA2N34uce4 

 

 

COMPETÈNCIA PER A LA VIDA I EL BENESTAR 

https://www.youtube.com/watch?v=VEA2N34uce4


50 

 

2. PREJUDICIS 
Objectius: • Conèixer els prejudicis 

• Conscienciar dels prejudicis actuals de la societat 

• Fomentar la visió crítica i reflexiva 

• Potenciar el respecte cap als altres 

Continguts: Els prejudicis socials 

Competències ✓ Comunicació lingüística 

✓ Competència social i cívica 

✓ Aprendre a aprendre 

Temps: 50 minuts 

Activitat: El docent inicia l’activitat parlant dels prejudicis i anota a la pissarra 

la paraula “prejudicis”. Els alumnes elaboraran una pluja d’idees 

que s’anotaran al voltant de la paraula de la pissarra (sexisme, ra-

cisme, masclisme, radicalisme...). Després, es formen grups hete-

rogenis (4 o 5 participants) i se lis assigna diferents prejudicis que 

han dit anteriorment (depenent del nombre de grups, tindran més o 

menys prejudicis) i han de fer una recerca per internet a diaris per 

identificar les notícies que es troben representades amb prejudicis. 

Quan hagin fet la recerca, cada grup exposa a la resta de companys 

el que han trobat i de les impressions i sentiments que han tingut 

realitzant aquesta dinàmica, emfatitzant l’empatia per les persones 

que prejutja la societat actual. 

Material Ordenadors 

Recursos Internet 

 

3. SER IGUAL DE DIFERENT 
Objectius: • Entendre les discapacitats 

• Fomentar l’empatia 

• Treballar en equip 

Continguts: La discapacitat. L’empatia. 

Competències ✓ Competència social i cívica 

✓ Aprendre a aprendre 

Temps: 30 minuts 
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Activitat: Es fa una introducció al tema de les discapacitats i entre tots s’ela-

bora una llista de les discapacitats que podem trobar. Després, es 

formen grups de 5 o 6 participants. A cada persona del grup se li 

assigna una discapacitat (visual, auditiva, motora...) i entre tots els 

membres del grup han d’aconseguir arribar a un punt establerts (per 

exemple: anar d’un costat del pati a l’altre, de la biblioteca a 

l’aula...). L’objectiu de l’activitat és que arribin tots els participants 

del grup al mateix temps, per tant, hauran d’acordar entre ells com 

fer-ho (a peu coix, un a cavallet, l’altre guiant al que no hi veu...).  

Una variant de l’activitat és fer que els alumnes no puguin parlar 

entre ells i per tant, es dificulta la comunicació entre el grup. 

Material Mocadors, venes 

Recursos Espai ampli 

 

4. FINS ON ARRIBA LA NOSTRA LLIBERTAT? 
Objectius: • Fomentar l’esperit crític 

• Incentivar la comunicació assertiva 

• Aprendre a donar arguments 

• Respectar les opinions dels altres 

Continguts: El debat, la comunicació, la llibertat 

Competències ✓ Comunicació lingüística 

✓ Competència social i cívica 

✓ Aprendre a aprendre 

Temps: 50 minuts 

Activitat: S’introdueix el tema de la llibertat mitjançant una notícia de premsa 

que parla de l’arribada de persones immigrants a les nostres illes. 

Es divideix els participants en dos grups heterogenis. Un dels grups 

haurà de defensar que estan a favor i l’altre grup haurà de posicio-

nar-se en contra de la situació plantejada. 

Al finalitzar l’activitat, es treu una conclusió final entre tots. 

Material Notícia de premsa 

Recursos http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2017/05/16/detienen-12-

inmigrantes-llegar-pateras/1215237.html 
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5. ESTIMAT JO DEL FUTUR... 
Objectius: • Reflexionar sobre el nostre futur 

• Motivar les nostres conductes futures 

• Analitzar les nostres experiències 

• Conscienciar dels nostres assoliments personals 

Continguts: La reflexió persona, les competències emocionals. 

Competències ✓ Comunicació lingüística 

✓ Competència social i cívica 

✓ Aprendre a aprendre 

Temps: 50 minuts 

Activitat: Per tal d’englobar totes les activitats anteriors, es realitza una acti-

vitat individual de reflexió. Cada alumne tindrà la plantilla “Estimat 

jo del futur...” on es tracta d’escriure una carta al nostre futur “jo” 

amb la intenció de llegir-la al cap d’uns anys. La carta implica un 

intens anàlisi reflexiu intern on es desenvolupen totes les compe-

tències emocionals treballades. 

Material Plantilla “Estimat jo del futur...” (Annex 7) 

Recursos - 

 
 
5.5. AVALUACIÓ 
 

L’avaluació de la proposta d’activitats és indispensable per tal de poder obser-

var les millores que presenten els alumnes, concretament els alumnes amb 

TEA i les limitacions i mancances que manifesten les activitats proposades. 

Per dur a terme l’avaluació, és necessari la participació tant de l’alumnat com 

del professorat. Per tant, l’avaluació consistirà un seguiment dels alumnes que 

realitzarà l’equip docent que dugui a terme la intervenció, juntament amb l’ori-

entador/a del centre.   

Els alumnes també avaluaran les activitats un cop finalitzada la intervenció, mit-

jançant un breu qüestionari (Annex 8). 
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6. CONCLUSIONS 

 

L’educació emocional i el TEA són dues variables que ja han estat estudiades 

per diversos autors temps enrere. Les investigacions realitzades (Lozano i 

Alcarez, 2012; Díaz i Tena, 2008; Hadwin et al., 1996; i Martínez et al., 2010) han 

mostrat millores en els resultats obtinguts quan han treballat les emocions amb 

persones amb TEA.  

 

Per aquesta raó i tal i com s’exposa al treball, podem afirmar que hi ha una relació 

significativa entre el TEA i l’educació emocional ja que l’alumnat amb TEA 

presenta dificultats en les àrees de comunicació, interacció social i flexibilitat i 

imaginació. Les tres àrees representades per la tríada de Wing i les quals es 

treballen a les activitats proposades mitjançant l’educació emocional. Així es 

contribueix a una educació més completa per a tots els alumnes i ajuda a 

desenvolupar les seves competències emocionals per tal d’educar i incentivar 

l’educació inclusiva. 

 

Hem pogut veure que malgrat els canvis polítics educatius, es segueix treba-

llant per a l’atenció a la diversitat. L’aplicació de protocols que ajuden al di-

agnòstics són una passa més per a la intervenció del TEA però no ens hem de 

quedar tan sols en el diagnòstic, sinó en la intervenció, ja que és la que millora 

les dificultats del diagnòstic. 

 

A més, es necessari la introducció i aplicació de l’educació emocional a dins els 

centres educatius. S’ha demostrat que afavoreix un clima positiu d’aula, ajuda a 

la prevenció de conflictes i fomenta la cohesió grupal, tant per als alumnes com 

per als docents.  

 

Tot l’anterior s’engloba dins la proposta d’activitats que aposten cap a la inno-

vació educativa amb la finalitat de contribuir en el desenvolupament integral de 



54 

 

la persona i el seu enfocament és transversal. Una transversalitat que es trans-

fereix a tots els cursos de totes les etapes educatives i durant tota la nostra 

vida. Es fomenta molt l’educació emocional a l’etapa d’infantil però és necessari 

treballar-la sempre.  

 

7. CONSIDERACIONS FINALS 

 

Cal destacar un aspecte important i que mereix consideració dins el context 

educatiu actual. Les anomenades TIC (Tecnologies de la Informació i 

Comunicació) han suposat i suposen, un gran canvi revolucionari dins la nostra 

societat actual. 

Per tant, també ens han ajudat i han aportat molts de beneficis a la comunitat 

educativa.  Per aquest motiu, les TIC són un element considerable dins la 

intervenció educativa. 

 

Per a l’alumnat amb TEA, segons Pérez de la Maza (2000, citat a Tortosa, 2002), 

les TIC ofereixen un “entorn controlable i una situació predictible que permet la 

repetició de les accions preferides”. A més, presenten una estimulació 

multisensorial d’impacte visual, són un element d’aprenentatge actiu, formen un 

aspecte atractiu per als alumnes TEA, fomenten l’autonomia d’aquests alumnes 

i per tant, l’autocontrol. I tot sumat, permet la participació de tot l’alumnat que 

repercuteix favorablement a les relacions interpersonals entre alumnes. 

 

També es fa necessari la consideració de poder aplicar la proposta d’activitats 

per a futures investigacions i poder observar els resultats obtinguts, no només a 

l’alumnat TEA sinó a tot l’alumnat. 
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ANNEX 1. MÍMICA EMOCIONAL  

__________________________________________________________ 

(Retallables) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ALEGRIA 

D’ alegre. 

1. f. Sentiment grat i viu que sol manifestar-se amb signes exteriors. 2. f. Paraules, 

gestos o actes amb els que s’expressa el goig o l’alegria. 

 
TRISTESA 

Del lat. tristitia. 

1. f. Qualitat de trist. 

ENUIG 

D’enutjar. 

1. m. Moviment de l’ànim que suscita ira contra algú. 

 
SORPRESA 

1. f. Acció i efecte de sorprendre. 

2. f. Cosa que produeix sorpresa. 

RÀBIA 

Del lat. rabies. 

3. f. Ira, enuig, empipament gran.  

VERGONYA 

Del lat. verecundia. 

2. f. Torbació de l’ànim causada per timidesa o encongiment i que freqüentment su-

posa un fre per actuar o expressar-se.   

EUFÒRIA 

Del gr. εὐφορία euphoría “sensació de benestar”, “fàcil capacitat d’aguant”. 

1. f. Entusiasme o alegria intensos, amb tendència a l’optimisme. 

2. f. Med. Sensació exagerada de benestar que es manifesta com una alegria in-

tensa, no adequada a la realitat, acompanyada d’un gran optimisme.  
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ANNEX 2. MEMÒRIA EMOCIONAL 

__________________________________________________________ 

(Targetes retallables) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALEGRIA 

 

https://flic.kr/p/mxuHg9 

 

TRISTESA 

https://flic.kr/p/dKYbBP 

 

SORPRESA 

https://flic.kr/p/9HFPV9 

 

ENUIG 

 

https://flic.kr/p/dBSRiS 

 

 
 

VERGONYA 

https://flic.kr/p/9Su491 
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RÀBIA 

https://flic.kr/p/7EMVmJ 

 

EUFÒRIA 

https://flic.kr/p/7xDsrp 

 

POR 

https://flic.kr/p/GWRUV 

 

 

AMOR 

https://flic.kr/p/9BE2RU 

 

FÀSTIG 

 

ORGULL 

https://flic.kr/p/8HJSJG 

https://flic.kr/p/6yjqFa 
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ANNEX 3. BRÚIXOLA EMOCIONAL 

__________________________________________________________ 

(Plantilla per els alumnes) 
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ANNEX 4. BRÚIXOLA EMOCIONAL 

__________________________________________________________ 

(Plantilla per al professorat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emoció agradable que sentim quan acon-

seguim alguna cosa. Ens fa sentir plens, 

satisfets. Penseu alguna cosa que hagueu 

aconseguit I us sentiu orgullosos. És una emoció forta. 

Sentim ràbia quan 

davant el perill per 

tal de defensar-nos 

o atacar. També 

quan una situació no 

ens agrada. Penseu 

en la darrera cosa 

que us ha fet enfa-

dar i sentir ràbia. 

 

La por és una emoció 

que ens pot provocar 

diferents respostes: o 

ens paralitza o ens ac-

tiva (per exemple, si 

entra per la porta ara 

mateix, alguns de nos-

altres ens quedarem 

en shock aturats i al-

guns altres partiran a 

córrer). Penseu en la 

darrera vegada que 

vàreu sentir por.  

Sentim tristesa 

quan hem perdut al-

guna cosa. Ens sen-

tim buits, sense for-

ces. Penseu alguna 

cosa que heu per-

dut. 

En el continu de l’alegria i la 

tristesa trobo l’assoliment. Si 

aconsegueixo coses o si 

perdo coses. 

En el continu de la por i la rà-

bia hi trobem l’amenaça. Si 

em trobo atacat per algú o 

per alguna cosa i com em 

sento. 

A partir d’aquí, es poden anar afegint les emocions que es creguin necessàries i adequades.  

És important aclarir que no hi ha emocions positives o negatives, sinó més bé com es troben clas-

sificades socialment. Les emocions desagradables (com la por, la ràbia...) tenim la tendència a re-

primir-les. 

A més, totes les emocions tenen una doble característica, la ràbia implica valor; la por implica pre-

ocupació; la tristesa implica acceptació i l’alegria despreocupació. 

Totes les emocions són necessàries. 
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ANNEX 5. DILEMES MORALS 

__________________________________________________________ 

Webs consultades: 

http://diversociolingua.blogspot.com.es/2014/01/casos-practicos-dilemas-mora-

les.html 

http://www.javiermiravalles.es/EV/El%20Dilema%20de%20Heinz.html 

 

DILEMA MORAL 1 

La Laura no ha anat a l’institut i els seus pares no ho saben. Tenia examen de 

Matemàtiques i no havia estudiat. Fa una visita a la seva amiga Carla i li demana 

quedar-se a casa seva. Sona el telèfon i la Carla l’agafa. És la mare de na Laura 

que s’ha adonat de que la seva filla no ha anat a classe avui i li demana si sap 

on és la seva filla. La Carla no sap que contestar. 

1. Què pot estar sentint la Carla en aquests moments? Què hauria de fer? 

2. No està d’acord amb el que ha fet la Laura però és la seva amiga i sempre 

s’han ajudat a les situacions difícils. Què hauria de fer la Carla en aquests 

moments? 

3. Què podria passar si la Carla diu la veritat? Què podria passar si la Carla 

diu mentides? 

4. Què faríeu vosaltres en el seu lloc? Per què? 

 

DILEMA MORAL 2 

Una dona que pateix un tipus especial de càncer li han dit que morirà aviat. Però, 

hi ha un medicament que un farmacèutic de la mateixa ciutat acaba de descobrir 

i que els metges pensen que pot salvar-la. La medicina és cara perquè el farma-

cèutic està cobrant deu vegades el que li va costar fer-la. L’home de la dona 

malalta, el Pep, acudeix a totes les persones que coneix per demanar diners però 

tan sols aconsegueix reunir la meitat del que costa. Li diu al farmacèutic que la 

seva dona s’està morint i li demana que li vengui el medicament més barat o li 
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permeti pagar en quotes. El farmacèutic es nega i, davant això, el Pep, desespe-

rat, pensa robar la medicina per a la seva dona. 

 

1. Hauria de robar la medicina el Pep? 

2. Si el Pep no estima a la seva dona, ha de robar igualment la medicina per 

a ella? Per què? 

3. Et sembla bé la postura del farmacèutic? Per què? 

4. Si la persona malalta fos un familiar teu, que faries tu? 

 

DILEMA 3 

La Maria és una dona honrada que treballa tallant arbres. Té home i dos fills i 

un sou que tan sols els permet tirar endavant. Tot i que l’economia del seu país 

es basa en la exportació de fusta, sap que la tala continua d’arbres destruirà la 

naturalesa i perjudicarà a tot el món. Tot això la fa sentir malament, per la qual 

cosa decideix cercar una altra feina. Passades unes setmanes troba una altra 

feina, però cobraria menys i obligaria a la seva família a realitzar grans sacrifi-

cis per subsistir. 

 

1. Hauria la Maria canviar de treball i sacrificar el benestar actual de la 

seva família per el benestar de la humanitat? Per què? 

2. Tenim obligacions amb les futures generacions? 

3. Por privar-se un poble dels seus propis medis de subsistència? Per què? 
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DILEMA 4 

El Josep està caminant per el carrer de casa seva i veu un accident en el qual 

atropellen a una dona. El conductor del cotxe es dona a la fuga, però el Josep 

ha memoritzat la matricula. El seu dilema és que si denúncia el conductor, des-

prés haurà d’anar a judici, perdre el seu temps i passar-ho malament per els 

nervis. Però, si no denuncia al conductor, deixa d’ajudar a la dona atropellada i 

per tant, no es farà justícia.  

1. Hauria el Josep de denunciar al conductor del cotxe? Per què? 

2. Què faries tu en el seu lloc? 

 

DILEMA 5 

A una festa, la Rosa i el Martí varen beure massa alcohol. Tot i així, el Martí va 

dir que ell podia conduir fins a casa. A una corba de la carrereta, veuen que ve 

un cotxe del costat contrari. La conductora del cotxe intenta esquivar-los, però 

desafortunadament, els cotxes xoquen i la conductora surt de la carretera. 

La Rosa li diu al Martí que s’aturin a ajudar a la conductora però el Martí no li fa 

cas, i es donen a la fuga. 

L’altre dia la Rosa va sentir a la radio que la conductora del cotxe es troba en 

estat molt greu i que estan cercant testimonis i l’altre cotxe involucrat a l’acci-

dent. 

La Rosa pressiona al seu amic per a que es presenti a la oficina de la policia i li 

diu que sinó, anirà ella. Però el Martí contesta que no ho pot fer i la Rosa li pro-

met guardar silenci. 

1. Què en penses al respecte? 

2. És correcte o incorrecte la decisió de guardar silenci de la Rosa? 

3. Què faries tu? 

 



68 

 

ANNEX 6. ELS MEUS VALORS 

__________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

FAMÍLIA 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA 

 

 

 

 

 

 

 

AMISTAT 
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ANNEX 7. “ESTIMAT JO DEL FUTUR…” 

__________________________________________________________ 

 

 

Estimat jo del futur…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimat jo del futur… 
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ANNEX 8. QÜESTIONARI AVALUACIÓ ALUMNES 

__________________________________________________________ 

 

*El qüestionari és totalment anònim. 

 

1. Què ha suposat per tu realitzar aquestes activitats? 

 

 

 

2. Han estat útils? Per què? 

 

 

 

3. Quines activitats t’han agradat més? 

 

 

 

4. Quins aspectes milloraries? 

 


