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Resum 

 

 En el present Treball de Fi de Grau es pretén donar veu a l’educació emocional, per tal 

de que es prengui consciència sobre la importància d’aquesta durant l’etapa d’educació 

primària, i sobre la importància de desenvolupar-la a les aules de les escoles de l’actualitat. De 

la mateixa manera, també es pretén destacar la importància de l’educació musical durant l’etapa 

d’educació primària, al igual que els beneficis que ambdues ens generen. A més, en el present 

treball es pretén relacionar l’educació emocional i l’educació musical, ja que ambdues poden 

anar de la mà. Principalment, el que es pretén és donar resposta a un tema que encara no esta 

molt desenvolupat en el nostre sistema educatiu actual. 

 

 

 

 

Abstract 

 

 The aim of this final project is to give a Voice to emotional education, to become aware 

of the importance of this during the primary education stage, and the importance of developing 

it in the classrooms of the corrent schools. In the same way, it is also intented to emphasize the 

importance of music education during the primary education stage, like the benefits that both 

generate us. In addition, in this work the aim is to relate emocional education and musical 

education, as both can be from the hand. Mainly, what is intended is to respond to a tòpic that 

is not yet very developed in our current education system.  
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1. Introducció i justificació 

 

Al llarg de la meva vida, he pogut ser molt conscient del què és la música per a mi, què 

és capaç de transmetre aquesta, i sobretot del poder que té per estimular les emocions i que 

aquestes surtin a flor de pell. Des de ben petita he tocat instruments, he assistit a classes de 

solfeig, de cant, de banda, i fins i tot m’he format professionalment en el món de la música. De 

la mateixa manera, des de ben petita també he tingut ben clara la meva dedicació i la vocació 

per la docència. Gràcies a la influència, també, del meu entorn més proper, i de molt bons 

professors que he tingut al llarg de la meva educació, els quals han reforçat les meves ganes de 

dedicar-me de ple a la docència.  

 

Aquests dos fets, han sigut rellevants per a mi, ja que, en la meva opinió, la música és 

allò capaç d’estimular les emocions i treballar l’expressió d’aquestes, és capaç d’estimular una 

part del cervell, i per tant, d’estimular habilitats cognitives. A més, fomenta també el 

desenvolupament de capacitats tals com els records, la comprensió, l’atenció, la concentració... 

i inclòs també pot influir en la nostra autoestima.  

 

Tornant la vista enrere sobre el nostre sistema educatiu, es pot destacar la poca 

rellevància que ha sofert l’educació emocional al llarg de la història, a l’igual que la música. 

Tot i això, gràcies a les noves metodologies que es practiquen actualment als centres 

innovadors, es practica l’educació emocional, afavorint a l’alumnat perquè es trobin en un nivell 

de benestar emocional, a la mateixa vegada que es trobin en un estat emocional estable, el qual 

els ajuda a mantenir un bon clima, ja sigui a nivell personal, com a nivell més general, com a 

grup-classe. El mateix passa amb l’educació musical, la qual actualment, al nostre sistema 

educatiu, també se li dóna poca importància des del meu punt de vista, ja que la música, quasi 

sempre, pot servir de pont entre el que sentim i el que pensem.  

 

És d’aquí on neix la meva motivació per a realitzar el Treball de Fi de Grau sobre 

l’educació emocional i la música, ja que, considero que l’educació musical ha de rebre un paper 

protagonista en l’educació d’avui en dia, i en la mateixa mesura, l’educació emocional, les quals 

des del meu punt de vista, poden anar lligades i comparteixen molts de punts en comú. 

 

“El arte de la música es el que más cercano se halla de las lágrimas y los recuerdos”  

       Oscar Wilde 
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2. Objectius 

 

Durant el present Treball de Fi de Grau es pretén assolir els següents objectius, els quals 

han estat marcats entorn a l’educació emocional, la música i la cerca de la relació que hi existeix, 

per tal de dissenyar, finalment, una proposta d’intervenció. Els objectius són els següents: 

 

Objectius generals i específics 

 

o Conèixer l’educació emocional. 

• Prendre consciència sobre la importància de les emocions i la 

importància de la seva pràctica. 

 

o Conèixer la importància de la música. 

• Conèixer els beneficis de la música. 

• Fomentar la pràctica de la música en el context escolar. 

• Potenciar el gust per la música. 

 

o Conèixer la relació existent entre la música i l’educació emocional. 

• Esbrinar els punts comuns existents entre la música i l’educació 

emocional. 

• Potenciar la pràctica de l’educació emocional a través de la música.  

 

o Dissenyar una intervenció didàctica per tal de portar-la a terme en un futur.  

• Proposar diverses sessions pràctiques relacionant l’educació 

emocional i la música.  
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3. Metodologia 

 

 La metodologia utilitzada per desenvolupar el treball és iniciar una recerca per tal 

d’investigar sobre la relació que existeix entre l’educació emocional i la música. Per tant, es 

realitzarà un treball d’investigació, on es profunditzarà en els dos termes, per tal d’arribar a 

trobar els punts comuns entre les emocions i la música. D’aquesta manera, en primer lloc es 

realitzarà una recerca, basada en autors especialistes, sobre l’educació emocional i la 

importància sobre la seva pràctica i sobre la importància d’estimular i expressar les emocions 

dels infants. En segon lloc, es portarà a terme una recerca, per tal d’esbrinar què diuen alguns 

autors sobre la música i la importància d’aquesta en els centre educatius.  

 

 Per tal de portar a terme aquesta recerca, s’utilitzaran buscadors con Dialnet, Google 

Acadèmic, Portal de Biblioteca UIB, Mendeley, entre d’altres, on s’introduiran paraules clau 

com: educació emocional, emocions, intel·ligència emocional, educació musical, música...  

 

 Finalment, en referència a la proposta didàctica d’intervenció, es dissenyaran una sèrie 

d’activitats per a portar a terme amb alumnes de 1r i 2n curs del primer cicle de primària. La 

proposta d’intervenció estarà marcada per uns objectius determinats, els continguts que es 

treballaran durant la proposta, relacionats directament amb les emocions i l’avaluació de la 

proposta didàctica.  

  

Per tant, es realitzarà un treball d’investigació i un desenvolupament sobre el tema, reforçat 

per autors especialitzats en els termes. D’aquesta manera, es realitzarà un treball de recerca 

sobre l’educació emocional, i en la mateixa mesura, una recerca sobre la importància de la 

música, per tal d’arribar a la conclusió de com l’educació emocional i la música tenen una 

relació directa. Així mateix, es destacarà la importància d’ambdues en el context escolar, i 

paral·lelament, els punts comuns que existeixen entre els dos termes i com es poden 

desenvolupar conjuntament. A més, es desenvoluparà una proposta didàctica d’intervenció, on 

es dissenyaran una sèrie d’activitats, dirigides a alumnes de primer cicle, més concretament, de 

1r i 2n curs d'educació primària. 
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4. Marc teòric 

 

 Si tornem la vista enrere, al llarg de la nostra història, el sistema educatiu s’ha 

caracteritzat principalment per ser una educació tradicional, on sempre s’ha prioritzat un 

aprenentatge de caire teòric i conceptual, en el qual prevalia l’aprenentatge mecànic i inclús un 

aprenentatge memorístic. Durant aquest aprenentatge, es pot dir que no hi havia cabuda per les 

emocions, i per tant aquestes no tenien ni valor ni pes.  

 

 Gràcies a l’evolució de l’educació i els seus mètodes d’aprenentatge, i en la mateixa 

mesura, a l’evolució de la societat, s’han incorporat nous mètodes innovadors a una educació 

que ja no és tradicional, sinó més innovadora, en la qual es practiquen mètodes més dinàmics, 

estimulant la participació per part dels alumnes, de la mateixa manera que aquests prenen un 

paper actiu, basat en investigacions i experimentacions. Es fomenta la creativitat, la reflexió, 

l’autonomia... on són els alumnes els encarregats de construir els seus propis aprenentatges. 

D’altra banda, el mestre/a és l’encarregat d’acompanyar i guiar a l’alumne en el seu 

aprenentatge, a través de l’aprenentatge significatiu i la pràctica.  

 

 Entre aquests nous mètodes innovadors, es troba la pràctica de l’educació emocional, la 

qual, tal i com esmenta Bisquerra (2003), “es una innovación educativa que se justifica en las 

necesidades sociales. La finalidad es el desarrollo de competencias emocionales que 

contribuyan a un mejor bienestar personal y social.” (p. 8) 

 

 De la mateixa manera, Bisquerra (2003), justifica que “La educación emocional 

pretende dar respuesta a un conjunto de necesidades sociales que no quedan suficientemente 

atendidas en la educación formal.” (p. 9), i per tant, queda evidenciat que es necessiten cobrir 

les necessitats socials de l’alumnat, les quals de vegades no cobreix el currículum, i per tant, el 

principal objectiu de l’educació emocional és aconseguir el benestar i l’estabilitat emocional 

dels alumnes.  

 

 Aquesta pràctica es veu directament reflectida en els docents, els quals són els 

encarregats de fomentar l’expressió de les emocions, així com també de donar-li un paper 

protagonista en el procés d’ensenyament-aprenentatge.  
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 Nias (1996), citat per Cejudo i López-Delgado (2017), afirma que:  

 

Las emociones son fundamentales en el proceso de enseñanza-aprendizaje por 

dos razones: en primer lugar, el proceso educativo implica la interacción entre 

personas y, en segundo lugar, porque la identidad personal y la profesional de 

los docentes en muchas ocasiones son inseparables y en el aula se convierten en 

factores de influencia en la autoestima y en el benestar personal y social. (p. 30) 

 

 

4.1. Definicions d’emoció.  

 

 Quan parlem d’educació emocional, és primordial conèixer la definició del terme 

“emoció” o “emocions”. Així és com Bisquerra (2003) ens ho confirma: “La palabra clave de 

la educación emocional es emoción” (p. 8). 

 

Han sigut diversos autors els que han donat una definició sobre el terme, com per 

exemple:  Bisquerra, (2003): el qual diu que “Emoción es un estado complejo del organismo 

caracterizado por una excitación o perturbación que predispone a una respuesta organizada. Las 

emociones se generan como respuesta a un acontecimiento externo o interno.” (p. 12).  

 

De la mateixa manera, Bisquerra, (2003) afirma que les emocions es creen en tres 

passes: en primer lloc ens arriba al cervell una serie d’informacions sensorials, seguidament, i 

com a conseqüència de l’arribada d’aquesta informació, es crea una resposta neurofisiológica, 

i finalmente, és el neocórtex l’encarregat de desxifrar la información arribada al cervell.   

  

 Mora (2013), esmenta que “Si nos atenemos a la estricta etimologia de la palabra, 

emoción quiere decir, en esencia, movimiento. Es decir, expresión motora hecha a través de la 

conducta, sea ésta lenguaje verbal o simplemente corporal.” (para. 4). James (1884), citat per 

Mora (2013), ja donà una definició al terme, és “una respuesta del organismo ante determinados 

estímulos”. (para. 4) 
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 Marañón (s.d.), citat per Mora (2013), defineix el terme com: 

 

Una emoción es una conmoción o una agitación corpória, eso es común a todas 

las emociones y en eso radica la esencia de la emoción que està compuesta de 

tres elementos fundamentales que son: un elemento psíquico, un elemento 

expresivo (motor) y un elemento vegetativo. (para. 6) 

 

 Delgado i Mora (1998), citat per Mora (2013), recull la següent definició sobre el terme:  

   

El concepto de emoción tiene dos acepciones. En primer lugar se puede 

considerar como un fenómeno interno, personalizado y difícil de comunicar a 

otros miembros de la misma especie (subjetivo). (Este componente interior 

adquiere en la especie humana un aspecto addicional de caràcter cognitivo con 

los sentimientos, el aspecto consciente de las emociones). En segundo lugar la 

emoción se expresa como un fenómeno externo, conductual, que sirve de clave 

o señal a miembros de la misma especie o de aquellos con los que mantiene una 

relación. (p. 3) 

 

Tal i com senyalava Mora (2008), citat per Mora (2013), “El cerebro no construye la 

razón sin la emoción” (pp. 1-2). A més, Mora (2013), també señala que “El ser humano, en su 

raíz más profunda, es un ser emocional” (p. 2) 

 

D’altra banda, també reflexiona sobre el tema, dient que avui en dia, “estamos viendo y 

reconociendo que todo lo que vemos, todo lo que oímos, en definitiva, todo lo que somos 

capaces de conocer en el mundo, lo hacemos a través de los filtros emocionales del cerebro” 

(Mora, 2013, para. 1)  

 

Són moltes les definicions que es poden donar sobre el terme “emoció” o “emocions”, 

però el que totes tenen en comú, i per concloure, podem dir que és una resposta davant un 

estímul determinat, i a més, tot allò que sentim, pensem, fem, escoltem… és de gran rellevància 

en la vida dels éssers humans, ja que, d’una manera o l’altre, allò que percebem toca les 

emocions, i per tant, sempre tendrem una resposta davant qualsevol estímul.  

 



11 

 

   

4.2. Intel·ligència emocional 

 

Tal i com esmenten Extremera i Fernández-Berrocal (2001) i Goleman (1995), citats 

per  Jiménez i López-Zafra (2009): 

 

A pesar de que tradicionalmente, la sociedad ha sobrevalorado la inteligencia de 

las personas en detrimento de otras cualidades de los individuos, la evidencia 

empírica ha demostrado que ser cognitivamente inteligente no es suficiente para 

garantizar el éxito académico, profesional y personal. (p.68) 

 

 De fet, “esta creencia ha llevado a que en la escuela hayan priorizado hasta finales del 

siglo XX los aspectos intelectuales y académicos de los alumnos, convencidos de que los 

aspectos emocionales y sociales pertenecían al ámbito privado” apunten Fernández-Berrocal i 

Ruiz (2008), citats per Jiménez i López-Zafra (2009) (p. 68) 

 

 Segons Zaccagnini (2008), citat per Jiménez i López-Zafra (2009), “las emociones 

juegan un nuevo papel cultural en la sociedad actual” (p. 68)  

 

Tal i com esmenten Fernández i Extremera (2004), el terme d’intel·ligència emocional fou 

publicat i desenvolupat per primera vegada per Mayer i Salovey als anys 90 i no fou recordat 

fins al 1995, any en el que el psicòleg  Goleman desenvolupà el terme gràcies a la publicació 

del seu llibre “Inteligencia emocional” (1995). 

 

Necesitamos una nueva visión del estudio de la inteligencia humana más allá de 

los aspectos cognitivos e intelectuales que resalte la importancia del uso y 

gestión del mundo emocional y social para comprender el curso de la vida de las 

personas. Goleman afirma que existen habilidades más importantes que la 

inteligencia académica (p. 2) 

 

Mayer i Salovey (1997), citats per Fernández i Extremera (2005), consideraren que la 

intel·ligència emocional té com a base quatre habilitats bàsiques:  
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La habilidad para percibir, valorar y expresar emociones con exactitud, la 

habilidad para acceder y/o generar sentimientos que faciliten el pensamiento; la 

habilidad para comprender emociones y el conocimiento emocional y la 

habilidad para regular las emociones promoviendo un crecimiento emocional e 

intelectual (p. 68) 

 

Tal i com exposa Goleman (1996), citat per Fernández i Mihura (2015), la intel·ligència 

emocional: 

Se basa en el control de las emociones a nivel intrapersonal e interpersonal para 

dirigir nuestra vida satisfactoriamente. Esta inteligencia favorece la sensibilidad 

y el manejo de habilidades que nos ayudan a lograr objetivos específicos y a 

maximizar la felicidad a largo plazo. En pocas palabras, la inteligencia 

emocional es la capacidad para gestionar nuestras propias emociones. (p. 8) 

 

 Per tal de donar una definició clara sobre què és el que abarca la intel·ligència 

emocional, tal i com menciona Guillén (2006), citat per Duque (2012), la intel·ligència 

emocional és “la capacidad para comprender las emociones y conducirlas de tal forma que 

podamos utilizarlas para guiar nuestros procesos de pensamiento y nuestra conducta para 

obtener mejores resultados”. (p. 156) 

 

 A més, Duque (2012), diu que la intel·ligència emocional és “la capacidad que un 

individuo desarrolla para conocer, entender y administrar sus emociones” (p. 158)  

 

 Segons Salovey i Mayer (1990), citats per Bisquerra (2003), “la inteligencia emocional 

consistía en la habilidad de manejar los sentimientos y emociones, discriminar entre ellos y 

utilizar estos conocimientos para dirigir los propios pensamientos y acciones”. (p. 18)  

 

La inteligencia emocional incluye la habilidad de percibir con precisión, valorar 

y expresar emoción; la habilidad de acceder y/o generar sentimientos cuando 

facilitan pensamientos; la habilidad de comprender la emoción y el conocimiento 

emocional; y la habilidad para regular las emociones para promover crecimiento 

emocional e intelectual. (Salovey i Mayer, 1997), citats per Bisquerra, (2003) (p. 

18) 
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 A més, Salovey, Mayer i Caruso (2000), citats per Bisquerra (2003), defenen que la 

intel·ligència emocional te quatre rames interrelacionades entre elles:  

 

1) Percepción emocional: las emociones son percibidas y expresadas. 2) 

Integración emocional: Las emociones sentidas entran en el sistema cognitivo 

como señales que influencian la cognición (integración emoción cognición). 3) 

Comprensión emocional: Señales emocionales en relaciones interpersonales son 

comprendidas, lo cual tiene implicaciones para la misma relación; se consideran 

las implicaciones de las emociones, desde el sentimiento a su significado; esto 

significa comprender y razonar sobre las emociones. 4) Regulación emocional 

(emotional management): Los pensamientos promueven el crecimiento 

emocional, intelectual y personal. (pp. 18-19) 

 

 D’altra banda, quan parlem d’educació emocional, cal tenir en compte, segons Bisquerra 

(2011), els termes de consciència emocional i la regulació de les emocions.  

 

La conciencia emocional consiste en conocer las propias emociones y las 

emociones de los demás. Esto se consigue a través de la autoobservación y de la 

observación del comportamiento de las personas que nos rodean. Esto supone la 

comprensión de la diferencia entre pensamientos, acciones y emociones; la 

comprensión de las causas y consecuencias de las emociones; evaluar la 

intensidad de las emociones; reconocer y utilizar el lenguaje de las emociones, 

tanto en comunicación verbal como no verbal.  

La regulación de las emociones probablemente sea el elemento esencial de la 

educación emocional. Conviene no confundir la regulación […] con la represión. 

La tolerancia a la frustración, el manejo de la ira, la capacidad para retrasar 

gratificaciones, las habilidades de afrontamiento en situaciones de riesgo […], 

el desarrollo de la empatía, etc., son aspectos de la regulación. Algunas técnicas 

que contribuyen al desarrollo de la regulación emocional son: introspección, 

relajación, meditación, respiración, diálogo interno, control del estrés, 

autoafirmaciones positivas, asertividad, etc. (p. 6) 
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 En conclusió, la intel·ligència emocional compren infinitats de definicions i un marc 

molt ampli, però no es pot entendre fora del marc de les intel·ligències múltiples que Gardner 

investigà i teoritzà sobre elles.  

 

“Tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente” Goleman (s.d), citat per Luca 

(2004) (p. 3) 

 

4.3. Intel·ligències múltiples.  

 

Com ja sabem, un dels màxims referents sobre les intel·ligències múltiples és Gardner.  

 

Una inteligencia implica la habilidad necesaria para resolver problemas o para 

elaborar productos que son de importancia en un contexto cultural o en una 

comunidad determinada. La capacidad para resolver problemas permite abordar 

una situación en la cual se persigue un objetivo, asó como determinar el camino 

adecuado que conduce a dicho objetivo. (Gardner, 1983) (p. 4) 

 

 Tal i com apunta la teoria de Gardner sobre les intel·ligències múltiples, Fernández i 

Mihura (2015), les defineixen com:   

 

• Inteligencia Lógico-matemática: Habilidad de operar con números de 

forma -precisa y de razonar correctamente. Es la inteligencia que 

suele corresponder a científicos, matemáticos o ingenieros.  

• Inteligencia Lingüística: Habilidad para utilizar el lenguaje oral y 

escrito de manera efectiva. Suelen destacar escritores, periodistas o 

comunicadores. 

• Inteligencia Musical: Habilidad para escuchar, cantar, y tocar 

instrumentos. Es el talento que tienen los grandes músicos, cantantes 

y bailarines. 

• Inteligencia Ecológica: Habilidad para interactuar con la naturaleza. 

Se observa en gente que ama las plantas y los animales. 

• Inteligencia Kinestésica: Capacidad de utilizar el cuerpo para 

resolver problemas, realizar actividades, expresar ideas o 
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sentimientos. Dentro de este tipo de inteligencia están los deportistas, 

cirujanos y bailarines. 

• Inteligencia Espacial: Habilidad de pensar y formar un modelo 

mental del mundo en tres dimensiones. Escultores, pintores, 

ingenieros o arquitectos son un claro ejemplo. 

• Inteligencia Interpersonal: Habilidad que permite entender a los 

demás y captar los sentimientos y necesidades de otros. Se observa 

en docentes, psicólogos o terapeutas. 

• Inteligencia Intrapersonal: Habilidad para tomar conciencia de uno 

mismo y conocer las emociones, fortalezas y debilidades propias. 

Personas maduras con autoconocimiento rico y profundo. (p. 8) 

 

 Per tant, podem afirmar que cadascun de nosaltres és capaç de presentar totes les 

intel·ligències en certa mesura, encara que la diferència esta en el grau de competència que 

disposi cada individu. 

 

Si la inteligencia es el conjunto de capacidades que nos permite resolver 

problemas o fabricar productos valiosos en nuestra cultura, la inteligencia 

emocional es el conjunto de capacidades que nos permite resolver problemas 

relacionados con las emociones. Con nuestras emociones (inteligencia 

intrapersonal) y con las de los demás (inteligencia interpersonal). (Luca, 2004. 

p. 3) 

 

 Arribem a la conclusió que la intel·ligència emocional compren la intel·ligència 

intrapersonal i la intel·ligència interpersonal, pel fet que aquestes dues estan interrelacionades 

i, a més, són competències que van directament lligades amb les emocions, els sentimens, la 

empatía, etc.  

 

 

4.4. Educació emocional en el context escolar. 

 

 

“Nuestra sociedad está en constante evolución y como consecuencia de ello, los valores, 

expectativas y metas que plantea, así como las necesidades de los alumnos cambian 

continuamente” (Pascual i Cuadrado, 2001) citats per Jiménez i López-Zafra (2009) (p. 72) 



16 

 

 

Tal i com mencionen Fernández i Mihura (2015): 

 

Educar supone mucho más que el éxito académico; y que la inteligencia de una 

persona no sólo debe medirse en base a un test de inteligencia o en base a buenos 

resultados académicos en matemáticas o lengua. Todos tenemos talentos, 

actitudes y habilidades que nos hacen diferentes y que nos ayudan a comprender 

y modificar nuestro entorno. (p. 16) 

 

 Per tant, partint de la base de que no ens centrem únicament en l’èxit acadèmic, sinó 

que, cal també prestar atenció e inclòs donar-li més protagonisme a l’educació emocional.  

 

“La educación emocional es una respuesta educativa a las necesidades sociales que no 

están suficientemente atendidas en las áreas académicas ordinarias.” (Bisquerra, 2011, p. 5) 

 

Segons Luca (2004), “En cuanto a la inteligencia emocional (la capacidad de entender 

y controlar las emociones) la escuela simplemente la ignora. No es tanto que no la considere 

importante, es que su aprendizaje se da por supuesto.” (p. 4) 

 

És veritat, que en molts de casos, es dóna per suposada o per apresa l’educació 

emocional, i inclòs, en el nostre context escolar, se li dóna poca importància, encara que cada 

vegada més, gràcies a les noves metodologies emprades.  

 

 Tot i això, l’educació emocional queda del tot justificada en el context educatiu. Així és 

com ho exposen Jiménez i López-Zafra (2009):  

  

Actualmente, la necesidad de la educación emocional queda plenamente 

justificada. Esto se debe a que el objetivo último de los profesionales vinculados 

al mundo de la enseñanza debería ser desarrollar al máximo las capacidades y 

habilidades de los estudiantes, así como compensar los aspectos más deficitarios 

que presentan, además de contribuir al desarrollo integral de la personalidad del 

alumnado (Bisquerra, 2006) y en definitiva, al desarrollo humano. La enseñanza 

de habilidades emocionales favorecería el bienestar psicológico y emocional de 



17 

 

los estudiantes y esto afectaría positivamente tanto su bienestar académico, como 

su rendimiento. (p. 72) 

 

 Luca (2004), apunta més enllà, dient que sabem ensenyar als nostres alumnes com 

resoldre equacions, però que no ens plantegem la necessitat d’ensenyar als alumnes a atendre a 

una conversació, o a expressar allò que senten en qualsevol moment. 

 

 A més, apunta una dada molt rellevant, com s’ensenya o es transmet l’educació 

emocional?   

 

No sabemos como hacerlo. Mejor dicho, porque nunca lo hemos considerado 

parte de nuestra tarea no hemos aprendido a hacerlo. Lo que se está planteando 

ahora por primera vez es que, de la misma manera que practicamos y 

desarrollamos la capacidad de escribir o la capacidad de hacer deporte podemos 

desarrollar y practicar el conjunto de capacidades que nos permiten relacionarnos 

de manera adecuada con el mundo exterior y con nosotros mismos, es decir la 

inteligencia emocional. (Luca, 2004, p. 4) 

 

 Segons Trujillo (2017),  

 

La escuela constituye un contexto especialmente relevante para desarrollar 

hábitos y rutinas relacionadas con las emociones y todo lo que ello involucra 

como puede ser su exposición y manifestación, entender y comprender las de los 

demás, autorregularse, etc. De esta forma, estaremos desarrollando en el 

alumnado prácticas que abogan por la una estabilidad emocional. (p. 17) 

 

 L’educació emocional, en el marc del context escolar, segons Jiménez i López-Zafra 

(2009) (adaptat de Vallés i Vallés, 2000), es marca objectius generals com: 

 

 - Desarrollar la capacidad para controlar el estrés, la ansiedad y los estados 

depresivos y prevenir los efectos perjudiciales de las emociones negativas.  

- Desarrollar la habilidad de generar emociones positivas y de controlarlas de 

modo que se incremente la conciencia de los factores que inducen al bienestar 

subjetivo.  



18 

 

- Desarrollar la capacidad para demorar recompensas inmediatas a favor de otras 

de mayor importancia, pero a largo plazo.  

- Desarrollar la tolerancia a la frustración.  

- Desarrollar una actitud positiva ante la vida y potenciar la capacidad para ser 

feliz. (p. 73) 

 

 

 A més, Bisquerra (2003), citat per Marina (2013), apunta que els principals objectius de 

l’educació emocional són: 

 

- Adquirir un millor coneixement de les pròpies emocions. 

- Identificar les emocions dels altres. 

- Desenvolupar l’habilitat de controlar les pròpies emocions. 

- Prevenir els efectes perjudicials de les emocions negatives. 

- Desenvolupar l’habilitat per generar emocions positives. 

- Desenvolupar una major competència emocional. 

- Desenvolupar l’habilitat d’automotivar-se. 

- Adoptar una actitud positiva davant la vida. 

- Aprendre a fluir. (p. 35) 

 

 D’altra banda, Jiménez i López-Zafra (2009), apunten tres aspectes importants a tenir 

en compte:  

   

El primero de ellos es el importante papel del entorno escolar, que se configura 

como un espacio privilegiado de socialización emocional; y el segundo, el rol 

del profesor como educador emocional, puesto que se convierte en su referente 

más importante en cuanto a actitudes, comportamientos, sentimientos y 

emociones (Extremera & Fernández-Berrocal, 2004); y un tercer aspecto crucial, 

es el que ha señalado Teruel (2000), que hace referencia a factores que dificultan 

la situación, como el vacío de formación del profesorado y por último, la falta 

de materiales aplicables en el aula. (p. 73) 

 

 Al 2007, a Màlaga, es celebra el Primer Congrès Internacional d’Intel·ligència 

Emocional, on es posà de manifest, segons Jiménez i López-Zafra (2009) “que son muchos los 
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programas de entrenamiento que se están implementando actualmente en fase experimental. La 

mayoría de estos programas están arrojando resultados muy positivos y evidenciando cada vez 

más la eficacia de la educación emocional” (p. 73) 

 

 En conclusió, cal afegir que: 

 

Aunque la escuela es un contexto adecuado para la educación de emociones, no 

debemos delegar la responsabilidad total en los centros educativos, olvidando el 

papel fundamental que desempeña la familia en la educación de los jóvenes. Por 

ello, en investigaciones futuras deberá analizarse que efectos tiene la implicación 

de los padres en el proceso.  (Jiménez i López-Zafra, 2009, p. 74) 

 

 

 

4.5. La música en el context escolar  

 

Avui en dia, a les aules, és poca la importància que se li dóna a les àrees artístiques. Partint 

des del fet que es dediquen poques hores a aquestes, el currículum de les Illes Balears, en l’àrea 

artística, en el Decret 32/2014 de la LOMCE, estableix que: 

 

Les manifestacions artístiques han estat sempre presents en la història de la 

humanitat, ens ajuden a comprendre-la. L’evolució de l’ésser humà i el 

desenvolupament artístic caminen de manera paral·lela. D’altra banda, el procés 

d’aprenentatge en l’ésser humà no pot estar allunyat del desenvolupament de les 

facetes artístiques, que li serveixen com un mitjà d’expressió d’idees, 

pensaments i sentiments. L’ésser humà sempre ha emprat el llenguatge plàstic i 

el musical com a mitjà de comunicació i representació de vivències, inquietuds, 

pors...  

Entendre, conèixer i investigar des d’una edat primerenca els fonaments 

d’aquests llenguatges permeten el desenvolupament de les capacitats de l’infant. 

És per això que l’educació primària és el moment òptim perquè els infants 

adquireixin les destreses i els coneixements propis de l’educació artística a través 

d’experiències plàstiques i musicals. El treball artístic repercuteix en el 

desenvolupament de l’atenció, estimula la percepció, la memòria a curt i a llarg 
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termini, la imaginació i la creativitat, el sentit de l’ordre, la coordinació, la 

iniciativa, la participació, la cooperació i la comunicació, necessàries per establir 

els fonaments de cada personalitat. (p.1) 

 

Són molts els beneficis que l’educació musical aporta. Segons Sarget (2003), al II Congrés 

de la UNESCO sobre Pedagogia Musical (1958), es definiren alguns beneficis com: el cant 

fomenta el desenvolupament de la capacitat lingüística dels nens, la pràctica instrumental 

desenvolupa el camp afectiu i de cooperació, el qual fomenta la integració del grup, una activitat 

rítmica desenvolupa la motricitat i la memòria musical, contribueix al desenvolupament del bon 

gust, a més d’afavorir la relaxació. 

 

 Amb altres paraules,  

 

La educación musical favorece el desarrollo integral de la persona, 

manifestándose sus beneficios en los diferentes ámbitos:  

- Ámbito cognitivo: conocimiento, destrezas y capacidades 

intelectuales.  

- Ámbito afectivo: actitudes, valores, sensibilidad, disciplina, 

sentido crítico. 

- Ámbito psicomotor: esquema corporal, coordinación motriz, 

manual, ocular… (Sarget, 2003, p. 206) 

 

 

4.6. Relació entre educació emocional i la música 

 

La música nos ayuda en nuestro desarrollo psíquico y emocional, 

proporcionándonos el equilibrio necesario para alcanzar un nivel adecuado de 

bienestar y felicidad. La música considerada como arte, ciencia y lenguaje 

universal, es un medio de expresión sin límites que llega a lo más íntimo de cada 

persona. (Lacárcel, 2003, p. 221) 
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 En paraules de Sarget (2003), “La música potencia las capacidades cognitivas” (p. 203) 

  

Albornoz (2009), ens diu que “La música facilita la identificación de pensamientos 

emocionales con respecto a quienes somos” (p. 69) 

 

A més, Lacárcel (2003), remarca que la música és aquella que “estimula los centros 

cerebrales que mueven las emociones y siguiendo un camino de interiorización, nos puede 

impulsar a manifestar nuestra pulsión, nuestro sentimiento musical, o dejarnos invadir por la 

plenitud estética que nos hace felices” (p. 221) 

 

Albornoz, (1998), citada per Albornoz (2009), apunta que: 

 

La música precipita el proceso cognitivo (habilidades de observación, 

perceptuales, interactivas y de retención) mientras promueve la identificación y 

expresión de emociones y con ello el descubrimiento y el entendimiento del ser 

haciendo asequible la identificación de dificultades o virtudes asociadas a 

emociones que afectan el aprendizaje. (p. 69) 

  

Per tal de concloure, tal i com s’ha vist reforçat per la gran varietat d’autors, l’educació 

emocional i la música estan interrelacionades entre elles, i per tant, es poden treballar de manera 

conjunta, fomentant així, l’educació musical i l’educació emocional, totes dues importants en 

el desenvolupament dels infants. 

 

De manera breu, esmentar que la musicoteràpia és una práctica que es pràctica, entre 

d’altres, amb infants d’educació especial, és a dir, alumnes amb necessitats educatives especials 

i, que aquesta práctica té molt bons resultats.  
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5. Estat de la qüestió 

 

Una vegada haver profunditzat d’una manera teòrica sobre el tema tractat, a continuació 

s’exposarà, a mode de resum, algunes pràctiques o experiències que s’han portat a terme 

durant la història sobre l’educació emocional a l’àmbit educatiu. 

 

En primer lloc, cal destacar que, tal i com menciona Cebriá (2017), “autors tan rellevants 

com Pestalozzi, Froebel, Dewey, Tolstoi, Montessori, Rogers han establert les bases de la 

innovació educativa sobre les quals s’assenta l’educació emocional.” (p.39) 

 

Tal i com ens esmenten Trujillos i Rivas (2005), en un estudi sobre investigacions 

experimentals de l’educació emocional, podem destacar que: 

 

Las investigacions empíricas sobre la IE en el campo de la educación han sido 

muy fértiles. Los trabajos realizados van desde las destrezas más elementales 

como la identificación de emociones en rostros faciales hasta las más complejas 

como la regulación emocional en situaciones de estrés. (p. 14) 

  

 D’aquesta manera, les investigacions han pogut avaluar habilitats com: 

 

- Percepción de emociones. Destaca el Trabajo de Mayer, DiPaolo y Salovey 

(1990), quienes identificaron emociones a partir de estímulos visuales como 

expresiones faciales, colores y diseños abstractos (...) 

 

- Identificación de emociones y su relación positiva con la empatía. El estudio 

de Mayer, DiPaolo y Salovey (1990) mostro que si las persones al realitzar el 

test tenían un estado de ánimo negativo, su percepción tendía hacia el efecto 

negativo en los estímulos presentados. En consecuencia, los investigadores 

concluyeron que para entender los estados emocionales de las persones que nos 

rodean se requiere previamente identificar sus emociones.  

 

- La emoción como facilitadora del pensamiento. Fernández-Berrocal y su grupo 

probaron que en tareas de tipo perceptivo, y en cuestiones complejas tales como 
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el razonamiento y la solución de problemes, los estados emocionales determinan 

la forma en que se presenta la información. 

 

- Relaciones entre la tarea y la emoción. Elliz y Ashbook (1988) y Oaksford, 

Morris, Grainger, Williams y Mark (1996) determinaron en su investigación que 

cuando la tarea es muy compleja y la emoción muy fuerte se produce un déficit 

en la ejecución. 

 

- Conocimiento emocional. Mayer y Salovey (1995) y Mayer y Geher (1996) 

estudiaron la capacidad de identificar emociones desde el discurso. A partir de 

sus investigacions concluyeron que esta destreza proviene de una mayor 

sensibilidad a las reacciones emocionales internes y extermas del individuo, y 

que existe un amplio conocimiento de las conexiones entre pensamiento y 

emoción. 

 

- Regulación de emociones. Josephson, Singer y Salovey (1996) realizaron un 

estudio de laboratorio partiendo del hecho de que algunas persones al 

experimentar emociones de carácter negativo recurren a estrategias para alcanzar 

estados emocionales de naturaleza positiva. En ell referido estudio se analizó 

como los individuos recuberaban determinados recuerdos para reparar sus 

estados emocionales negativos. 

 

Pel que fa a les pràctiques que avui en dia es porten a la pràctica sobre l’educació 

emocional i la música, Marina (2013) destaca que:  

 

Fins als anys setanta es va treballar bàsicament en un abordatge analític de les 

emocions disfòriques, sense aconseguir un enfocament integrador que inclogués 

les emocions positives, partir d’aleshores, i especialment des de la Psicologia 

Humanista, es registra un interès creixent per les emocions que no para 

d’augmentar. (p. 32) 

 

Més endavant, ja als anys 90, Marina (2013) afegeix que “es produeix un augment 

espectacular de publicacions i estudis relacionats amb les emocions, procedents tant de 
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l’entorn de la Psicologia com del de la Neurociència, fins al punt de considerar-se que s’està 

assistint a una veritable revolució emocional” (p.32) 

 

Són diversos els autors que han tractat, des de temps enrere sobre el concepte d’educació 

emocional. Autors amb el renom de Gordon, Allport, Maslow i Rogers són els que “a partir 

de la meitat del s. XX, s’ocupen de les emocions amb aplicacions practiques” (Marina, 

2013, p.32) 

 

És així com també destaca Gardner (1983), del qual es destaca el seu treball sobre la 

intel·ligència emocional i sobre les intel·ligències múltiples. Encara que Gardner encara 

“no parla directament d’Intel·ligència Emocional, aquesta, vindria a ser el resultat de les 

dues intel·ligències” (Marina, 2013, p.33), és a dir, d’intel·ligència interpersonal i 

d’intel·ligència intrapersonal, “ja que la intel·ligència interpersonal és aquella que ens 

permet empatitzar amb les persones del nostre entorn, i la intel·ligència intrapersonal ens 

ajuda a comprendre els nostres propis sentiments i emocions i a reflexionar sobre aquestos.” 

(Cebriá, 2017, p.19) 

 

Pel que fa al terme “Intel·ligència Emocional”, 

 

S’utilitza per primera vegada en 1966, quan B. Leuner publica un article en 

alemany la traducción del qual seria “Intel·ligència Emocional i Emancipació”, 

en el qual es planteja el tema de com moltes dones rebutgen un determinat rol 

social a causa de la seva baixa intel·ligència emocional. (Cebriá, 2017, p.20) 

 

No es torna a fer referència a aquest concepte fins a vint anys després quan W.L. 

Payne presenta un treball en 1986 amb el títol “A study of emotion: Developing 

emotional intelligence; Self integration relating to fear, pain and desire” en el 

qual planteja l’entorn conflicto entre raó i emoció. A més, proposa una nova 

metodología educativa en la qual les escoles ensenyen respostes emocionals als 

alumnes integrant emoció i intel·ligència. (Cebriá, 2017, p.20) 

 

L’interès per les emocions té una llarga història, tot i que no és fins fa 

relativament poc (als anys 90) que ha sigut possible, gràcies als avenços 

científics, fer-ne un estudi més rigorós. Aquestes investigacions han permès 
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definir més acuradament el concepte i distingir-lo d’altres fenòmens afectius; 

Tanmateix, han permès analitzar el procés de la vivència emocional, definir-ne 

els components (neurofisiològic, comportamental i cognitiu) i fer estudis sobre 

la seva relació amb diferents aspectes (Marina, 2013, p. 42) 

 

Fou uns anys més endavant que el concepte d’intel·ligència emocional apareguè:  

 

Es considera que el primer article científic que parla sobre aquesta és el de 

Salovey y Mayer (1990) amb el títol de “Emotional Intelligence”. Aquest passà 

pràcticament desapercebut al principi, i van tenir que passar 5 anys fins que el 

divulgà Daniel Goleman (1995) en la seva publicació de “Emotional 

Inteligence”, la qual tingué una difusió espectacular. Goleman contrasta la 

Intel·ligència Emocional amb la intel·ligència general i afirma que la primera 

pot ser tan o més poderosa que la segona en la consecució de la Felicitat. […] A 

més a més, sosté que aquesta pot ser apresa per totes les persones. (Marina, 2013, 

p.33) 

 

 Per tal de fer referència a publicacions i investigacions d’autors rellevants en la 

intel·ligència emocional, cal esmentar les següents obres com: 

 

- Salovey y Sluyter (1997): parlen sobre les aplicacions educatives de la 

Intel·ligència Emocional). 

- Mayer, Salovey y Caruso (2000): exposen com es pot concebre la Intel·ligència 

Emocional com moviment cultural, com tret de personalitat i com habilitat 

mental. 

- Bar-On y Parker (2000), Shulze y Roberts (2005) i Mestre Navas i Fernandez 

Berrocal (2007): en la dècada del dos mil han aparegut algunes obres amb la 

col·laboració d’autors reconeguts, que exposen l’estat de la qüestió amb els 

últims avenços. (Marina, 2013, p.33) 

 

D’altra banda, pel que respecta a l’educació emocional portada a les aules d’educació 

infantil i primària, Berk (1999), citat per Abarca (2003), mostren a continuació la escasa o nula 

pràctica d’aquesta: 
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La atención al desarrollo emocional del niño es uno de los elementos más 

trabados en la etapa de educación infantil, [...] Educación primaria de los seis a 

los doce años. En que aparentemente no existe esa continuidad en la atención al 

desarrollo emocional y que, por tanto, creemos sería prioritària en la progrsiva 

implantación de la educación emocional, puesto que el desarrollo emocional se 

da fundamentalmente entre el nacimiento hasta la pubertad. (p.199) 

 

 

A continuació, s’exposa una pràctica sobre educació emocional i educació musical, on 

Oriola i Gustems ho reflecteixen en un article. 

 

Durant moltes dècades i encara també en la nostra actualitat, tal i com destaquen Oriola 

i Gustems (2015), 

 

Se han priorizado los aprendizajes de tipo académico como las matemáticas y 

las letras, frente a otros más difíciles de cuantificar como las artes o los 

aprendizajes socioemocionales. Con la aparición en la década de los ochenta del 

concepto de inteligencias múltiples, se empieza a reconocer que a lo largo de su 

vida cada persona, además de aprender cifras y letras, desarrolla otros tipos de 

inteligencia entre los cuales se encuentran la inteligencia intrapersonal y la 

interpersonal, es decir, la capacidad de conocerse mejor a uno mismo y de 

relacionarse con los demás de forma adecuada, base fundamental de la 

archiconocida inteligencia emocional. (p. 1) 

 

La adquisición y consolidación de las diferentes competencias socioemocionales 

será posible gracias a una educación emocional significativa, que se define como 

un «proceso educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar el 

desarrollo de las competencias emocionales como elemento esencial del 

desarrollo integral de la persona, con objeto de capacitarle para la vida. Todo 

ello tiene como finalidad aumentar el bienestar personal y social». (Bisquerra,  

  2003, citat per Oriola i Gustems (2015), p.2) 
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 A més, pel que fa a l’educació musical, Oriola i Gustems (2015), afirma que “La 

educación musical es una herramienta muy potente para desarrollar y mejorar las competencias 

emocionales” (p. 2) i afegeix que l’aprenentatge musical pot “hacer que la educación musical 

no se quede solamente en un aprendizaje para la música en sí misma, sino que vaya más allá y 

se aproveche para favorecer una formación integral de las personas a través de la música.” (p. 

2) 

 

El alumno, además de aprender aspectos musicales, puede aprender a utilizar la 

música como recurso para mejorar sus estados emocionales, su sensibilidad, las 

relaciones interpersonales o la empatía, con lo que aumentará su bienestar 

individual y social, que es el fin último de la educación emocional. (Oriola i 

Gustems, 2015, pp. 2 – 3) 

 

 Oriola i Gustems plantegen una sèrie d’activitats, les quals treballen la consciència 

emocional, la regulació emocional, l’autonomia emocional, entre d’altres. Aquestes activitats 

es basen principalment en la capacitat per percebre i etiquetar emocions, utilitzar les emocions 

de manera adequada, estratègies per afrontar les emocions, la capacitat de generar emocions 

positives, el desenvolupament de l’autonomia emocional, oferint l’autogestió de la 

responsabilitat, l’actitud positiva, la capacitat  de fomentar les relacions interpersonals, entre 

d’altres. En resum, els autors fan un recull d’activitats pràctiques per portar a terme amb 

alumnes de primària.  

 

 Per tal de treure una conclusió, podem dir que és important la consolidació entre 

educació emocional i educació musical. A més, Oriola i Gustems destaquen també que:  

 

Utilizando la música de forma adecuada como recurso didáctico en cualquier 

clase (inglés, educación física, etc.) aportamos a los alumnos una formación 

integral en la que se incluye, además de aprender a conocer (conocimientos) y 

aprender a hacer (habilidades), aprender a ser y aprender a vivir con los demás 

(conductas), que serían, de acuerdo con el Unforme Delors, los cuatro pilares 

fundamentales de la educación del futuro. (p. 5) 
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“Canarias, la primera comunidad que hace obligatoria la educación emocional en los 

colegios” és el titular del diari El País, el qual publicà el passat 2 d’abril un article sobre 

educación emocional.  

 

Canarias fue la primera comunidad en atreverse. Desde 2014, los alumnos de 

primero a cuarto de primaria, de seis a nueve años, tienen 90 minutos semanales 

de educación emocional en la escuela. Una de las asignaturas obligatoria que les 

enseña a identificar sus estados de ánimo en un horario arañado a las clases de 

Matemáticas y Lengua […] Ya tienen algún resultado: “Ha cambiado el clima 

del aula, ahora se lo piensan mucho antes de insultar a un compañero o juzgarle. 

Han perdido ele miedo a decir que se sienten tristes y buscan soluciones”. 

 

 Per tal de comentar aquesta notícia, la qual considero que es molt favorable i enriquidora 

pel sistema educatiu de l’estat espanyol, cal destacar que és la primera comunitat autònoma que 

dóna un cert protagonisme a l’educació emocional i als beneficis d’aquesta. Tal i com 

mencionen a la notícia, els alumnes perden la por d’expressar les seves emocions, d’enfrontar-

se a elles i fins i tot, són capaços de buscar estratègies per evitar emocions com la ràbia, la qual 

pot provocar fer mal a un company, i per tant, podem considerar que són capaços d’autoregular-

se.  

 

“Este es el quinto año que Canarias imparte la asignatura Emocrea (Educación 

Emocional y para la Creatividad), una decisión que al principio resultó polémica al tratarse de 

la sexta autonomía con el mayor índice de abandono escolar” 

 

Segons apunta Torres (2019). L’aprovació la LOMCE a l’any 2013, “dio a las 

comunidades autónomas la posibilidad de incluir en sus programas académicos asignaturas de 

libre configuración.” i per tant, es destinaren “dos sesiones de 45 minutos a educación 

emocional y, para ello, restaron una hora de Matemáticas a los alumnos de 1º y 3º de Primaria, 

y una hora de Lengua a los de 2º y 4º.” 

Solo dos países de la UE imparten educación emocional como materia 

obligatoria: Reino Unido y Malta. La OCDE ya está trabajando en esa línea y 

desarrollando un nuevo marco para evaluar a los alumnos no solo en 

matemáticas y comprensión lectora, sino en habilidades sociales. Es lo que 
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llaman Global Competences: “Hay una base científica muy fuerte sobre la 

relación entre la capacidad para aprender y el estado emocional. Lo que más 

importa es que se haga un cambio de mirada y se tenga en cuenta cómo sienten 

los chicos. Hemos centrado la educación en los contenidos durante demasiados 

años.” (Torres, 2019) 

 La nova proposta de la OCDE, “busca analizar cómo los alumnos toman perspectiva 

sobre temas globales como […] cómo entienden las posturas de otros y cómo consideran la 

posibilidad de pasar a la acción.“En todo eso juega un papel el control de las emociones”.” 

 A més, l’article també fa referència al treball i a la formació dels docents.  

La idea del nuevo currículum de Canaria fue de Antonio Rodríguez, profesor de 

Psicología de la Educación de la Universidad de La Laguna  (Tenerife). En los 

noventa, centró una de sus investigaciones en comparar la psicología del niño 

canario con la del resto de autonomías.  

 

 El que Antonio Rodríguez investigà i comparà amb la resta d’autonomies l’estat d’ànim 

de 2.500 alumnes, per tal de treure una conclusió. Aquesta, fou que els alumnes canaris 

tendeixen a autodevaluar-se. “Años más tarde, él y su equipo desarrollaron junto a un comité 

de maestras, las líneas de educación emocional y los parámetros para evaluar esas 

competencias.” (Torres, 2019) 

Una revisión de 500 estudios internacionales publicados sobre el tema ha 

confirmado que esos programas mejoran un 13% el rendimiento académico. De 

momento, en Canarias no lo han medido porque tienen que esperar a que la 

primera generación de alumnos llegue a sexto de primaria. La parte emocional 

sí la evalúan cada año, con cuestionarios a los estudiantes y profesores. […] Se 

les enseña que tienen derecho a enfadarse, pero que hay límites. […] Que la 

emoción siempre tiene un efecto sobre su conducta y que antes de actuar, hay 

que parar y respirar. (Torres, 2019) 
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 Segons assenyala Rodríguez, a l’article de Torres (2019), “El sistema límbico, la parte 

del cerebro que se encarga de las emociones, tiene una respuesta automática. Con 

entrenamiento, se aprende a gestionarla, y cuanto más pequeño se es, más potencial de cambio.” 

 Per tal de realitzar una petita conclusió sobre l’article de Torres (2019), publicat al diari 

El País, m’agradaria destacar diferents aspectes: 

 Per una banda, el fet de ser l’única comunitat autònoma del nostre país que practica 

l’educació emocional, considero que pot ser una gran pasa per l’educació. És per això, que les 

Canàries podrien arribar a ser, en un futur no molt llunyà, un model i una referència per a la 

resta de les comunitats autònomes, i fins i tot, podria ser un referent a nivell mundial, ja que, 

com bé s’ha esmentat anteriorment, a nivell europeu, el Regne Unit i Malta són els únics països 

en els que l’educació emocional forma part del sistema educatiu. 

 D’altra banda, encara que no s’han recollit uns resultats concrets, ja que encara els 

alumnes no han arribat fins a sisè, en la meva opinió, considero sense cap dubte, que els resultats 

que s’extrauran seran excel·lents. Cada pasa que es dóna cap endavant, compta. Els alumnes en 

els quals es fomenta l’educació emocional adquireixen altres tipus de competències i 

d’habilitats socials que no es solen oferir d’altra manera durant tot el sistema educatiu.  

Una vegada profunditzat el tema, crec que queda justificat, i a més, des del meu punt de 

vista, considero que la poca pràctica que es porta a la gran majoria de les aules avui en dia, 

sobre educació emocional i educació musical no és l’adequada per a garantir un bon 

desenvolupament d’aquestes. La manca d’hores sobre l’àrea de música repercuteix en que 

aquesta es limiti a seguir el currículum, i de vegades, aquest no permet gaudir de l’art de la 

música. Pel que fa a l’educació emocional, en pocs casos podem dir que es fomenta o es practica 

en certa manera, ja que, al igual que a l’àrea de música, el currículum podem dir que és el 

protagonista i no deixa paper per les emocions i tot el que això comporta.  

 

D’altra banda, m’agradaria fer un petit incís i esmentar que, una vegada realitzats els 

dos pràcticums del Grau d’Educació Primària, per sort, a dues escoles amb una metodologia 

innovadora i molt activa, he pogut observar que si treballen l’educació emocional. Han sigut 

moltes les vegades que, l’educació emocional ha guanyat al currículum, realitzant així, 

activitats simples d’expressió de sentiments, d’estats d’ànim, d’expressió d’emocions, de 

cercles de diàleg... on s’ha donat més importància a què és el que sentim i per què ho sentim. 
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Considero, que aquestes pràctiques, per petites que siguin, faciliten molt les bones relacions 

entre l’alumnat, i de la mateixa manera, entre alumne i professor, i sobretot, els alumnes 

agraeixen aquestes mostres d’afecte i interès, ja que de vegades, per a ells poden ser moments 

d’exteriorització d’emocions i sentiments, les quals pot ser que no siguin capaços 

d’exterioritzar-los en altres contextos.  
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6. Proposta intervencions pràctiques 

 

A continuació, per tal de poder portar a terme intervencions sobre l’educació emocional a 

través de la música, es recullen una sèrie d’activitats, les quals poden ser portades a terme durant 

el primer cicle de primària, concretament als cursos de 1r i 2n. Més concretament, durant 

aquesta proposta, les emocions protagonistes seran: la felicitat, la tristesa, l’amor, la ràbia, i la 

por. D’aquesta manera, es treballaran un total de set emocions, les quals són les que normalment 

els infants senten més habitualment.  

Primerament, es proposa una sessió inicial, per tal de realitzar el primer contacte amb les 

emocions. A continuació, es presenten dues sessions per cadascuna de les emocions a treballar, 

amb diverses activitats. Cal esmentar que la primera sessió de cadascuna de les emocions 

presentades és igual, per tal d’establir una rutina de presentació de l’emoció, i de les pròximes 

activitats que segueixen durant les sessions.  

 

Sessió inicial: Sentim? 

Temporalització: 30 minuts, aproximadament. 

Objectius: - Donar a conèixer, identificar i expressar les emocions. 

Descripció de les activitats: Per tal de portar a terme un primer contacte amb el món 

de les emocions, de què és exactament el que sentim, qui 

ho sent, perquè ho sentim... es realitzarà un cercle gran, 

on s’introduiran tots els alumnes de la classe. D’aquesta 

manera, tots es podran veure entre ells. A continuació, 

el/la mestre/a, iniciarà el tema amb preguntes obertes, 

com per exemple: qui sap què són les emocions? Les 

coneixeu? Quantes emocions hi ha? Qui creieu que sent 

emocions? A on es poden sentir les emocions?... Amb 

aquestes preguntes obertes, les quals es pretén que els 

alumnes responguin amb idees que tenen, amb el que ells 

considerin... ja que pot ser no tinguin la resposta correcta. 

D’aquesta manera, s’anirà construint una pluja d’idees a 

la pissarra, on es recolliran les respostes de les preguntes 



33 

 

proposades. Posteriorment, es prepararà un mural amb la 

pluja d’idees dels infants sobre què són les emocions.  

La finalitat d’aquesta petita assemblea, és que poc a poc 

surtin les emocions: felicitat, tristesa, amor, por i ràbia, 

entre d’altres que segurament poden sorgir, però, les 

anomenades anteriorment seran les protagonistes. Cal 

esmentar que, per tal de que siguin capaços d’identificar 

les emocions que es parlen, s’acompanyaran d’exemples 

de situacions que han viscut o coneixen, emmarcant així 

cadascuna de les emocions dins un context determinat. 

Exemple: La vergonya la sentim quan hem d’explicar 

alguna cosa en públic. 

Agrupaments: En gran grup. 

Recursos materials: - Pissarra. 

- Guixos de colors. 

- Paper continu per a realitzar el mural. 

- Retoladors de colors.  

 

Sessió 1: FELICITAT 

Activitats: 1. Presentació de l’emoció: la felicitat. 

2. Pluja d’idees. 

3. Ens expressem. 

Temporalització: 50 minuts, aproximadament.  

Objectius: - Prendre consciència sobre les emocions. 

- Aprendre a identificar les emocions. 

- Expressar les emocions que sentim. 

Descripció de les activitats: 1. Presentació de l’emoció: A partir de la 

presentació de la imatge 1 (veure annex), s’obrirà 

un debat sobre què és el que pot transmetre la 

imatge i perquè. El que es pretén és arribar a la 

conclusió de que la imatge mostra l’emoció de la 

felicitat. 
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2. Pluja d’idees: Una vegada els alumnes són 

conscients de què és el que ens transmet la 

imatge, en aquest cas, la felicitat, es pretén 

realitzar una pluja d’idees en gran grup, per tal 

d’esmentar què experimentem quan sentim 

aquesta emoció, qui la pot sentir, quan la podem 

sentir, on la podem sentir, etc. D’aquesta manera, 

els alumnes deixaran constància sobre allò que 

consideren important de l’emoció presentada. Es 

realitzarà un mural, per tal de plasmar cadascuna 

de les idees aportades pels infants. 

3. Ens expressem: A continuació, en assemblea, es 

realitzarà una ronda de parla, on els infants seran 

protagonistes i hauran d’explicar alguna situació 

en que hagi sentit l’emoció presentada: la 

felicitat. 

Agrupaments: En gran grup. 

Recursos materials: - Imatge de la felicitat. 

- Paper continu per al mural. 

- Retoladors. 

- Objecte de parla.  

 

Sessió 2: FELICITAT 

Activitats: 1. Com sona la felicitat?. 

2. Com és la felicitat?. 

Temporalització: 40 minuts, aproximadament.  

Objectius: - Prendre consciència sobre les emocions. 

- Prendre consciència sobre la importància de la música.  

- Expressar corporalment l’emoció de la felicitat. 

Descripció de les activitats: 1. Com sona la felicitat?: La sessió començarà amb 

la peça musical de “Walking on sunshine” de 

Katrina & The Waves. Per tal de prendre 
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consciència sobre com la música ens afecta al 

nostre estat emocional, els infants tindran la 

llibertat d’expressar-se corporalment mentre sona 

la cançó. A més, els infants també tindran 

l’oportunitat de ballar altres cançons que a ells els 

hi generi felicitat. 

2. Com és la felicitat? Una vegada els infants s’han 

expressat lliurement durant el ball, és l’hora de 

prendre consciència de quin aspecte tenim quan 

estam feliços. Amb l’ajuda de miralls, els 

alumnes hauran de plasmar un autoretrat d’ells 

mateixos, amb els detalls de com estan quan 

senten l’emoció de la felicitat. Es donarà 

importància a l’expressió de la cara (la boca, les 

celles, els ulls...) inclòs també l’expressió 

corporal. 

Agrupaments: En gran grup. 

Recursos materials: - Ordinador amb accés a Internet. 

- Altaveus. 

- Miralls. 

- Folis. 

- Llapis de colors.  

 

 

Sessió 3: TRISTESA 

Activitats: 1. Presentació de l’emoció: la tristesa. 

2. Pluja d’idees. 

3. Ens expressem. 

Temporalització: 50 minuts, aproximadament.  

Objectius: - Prendre consciència sobre les emocions. 

- Aprendre a identificar les emocions. 

- Expressar les emocions que sentim. 
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Descripció de les activitats: 1. Presentació de l’emoció: A partir de la 

presentació de la imatge 2 (veure annex), s’obrirà 

un debat sobre què és el que pot transmetre la 

imatge i perquè. El que es pretén és arribar a la 

conclusió de que la imatge mostra l’emoció de la 

tristesa. 

2. Pluja d’idees: Una vegada els alumnes són 

conscients de què és el que ens transmet la 

imatge, en aquest cas, la tristesa, es pretén 

realitzar una pluja d’idees en gran grup, per tal 

d’esmentar què experimentem quan sentim 

aquesta emoció, qui la pot sentir, quan la podem 

sentir, on la podem sentir, etc. D’aquesta manera, 

els alumnes deixaran constància sobre allò que 

consideren important de l’emoció presentada. Es 

realitzarà un mural, per tal de plasmar cadascuna 

de les idees aportades pels infants. 

3. Ens expressem: A continuació, en assemblea, es 

realitzarà una ronda de parla, on els infants seran 

protagonistes i hauran d’explicar alguna situació 

en que hagi sentit l’emoció presentada: la tristesa. 

Agrupaments: En gran grup. 

Recursos materials: - Imatge de la tristesa. 

- Paper continu per al mural. 

- Retoladors. 

- Objecte de parla.  

 

Sessió 4: TRISTESA 

Activitats: 1. Com sona la tristesa?. 

2. La capsa màgica. 

Temporalització: 50 minuts, aproximadament.  

Objectius: - Prendre consciència sobre les emocions. 
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- Prendre consciència sobre la importància de la música.  

- Ser capaç d’autogestionar les pròpies emocions. 

Descripció de les activitats: 1. Com sona la felicitat?: La sessió començarà amb 

la peça musical de la BSO de “Hachiko”. Per tal 

de prendre consciència sobre com la música ens 

afecta al nostre estat emocional, els infants 

tindran la llibertat d’expressar-se corporalment 

mentre sona la cançó. A més, els infants també 

tindran l’oportunitat de suggerir altres cançons 

que a ells els hi generi tristor. Una vegada 

escoltades les cançons, es realitzarà un debat 

sobre perquè és una música que ens emociona o 

perquè no ens emociona.  

2. La capsa màgica.  Una vegada haver treballat 

l’emoció de la tristesa, es pretén construir, amb 

una capsa reciclada, la capsa màgica. Cadascun 

dels alumnes haurà de decorar la seva pròpia 

capsa al seu gust i a més, cadascun d’ells haurà 

d’escriure a una targeta una paraula dolça o un 

text polit a cadascun dels companys, de manera 

que, si hi ha un total de 25 alumnes, cadascun 

d’ells haurà de rebre 24 targetes. L’objectiu 

principal d’aquesta activitat és que quan un infant 

senti tristesa, pugi anar lliurement a la seva capsa 

màgica personal, i treure tantes targetes com 

necessiti, per tal de que les paraules dolces o els 

textos polits de la resta de companys, li puguin 

l’ànim. Es podran anar afegint targetes quan els 

alumnes ho considerin necessari. 

Agrupaments: En gran grup. 

Recursos materials: - Ordinador amb accés a Internet. 

- Altaveus. 

- Capses reciclades. 
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- Targetes. 

- Retoladors. 

 

Sessió 5: AMOR 

Activitats: 1. Presentació de l’emoció: l’amor 

2. Pluja d’idees. 

3. Ens expressem. 

Temporalització: 50 minuts, aproximadament.  

Objectius: - Prendre consciència sobre les emocions. 

- Aprendre a identificar les emocions. 

- Expressar les emocions que sentim. 

Descripció de les activitats: 1. Presentació de l’emoció: A partir de la 

presentació de la imatge 3 (veure annex), s’obrirà 

un debat sobre què és el que pot transmetre la 

imatge i perquè. El que es pretén és arribar a la 

conclusió de que la imatge mostra l’emoció de 

l’amor. 

2. Pluja d’idees: Una vegada els alumnes són 

conscients de què és el que ens transmet la 

imatge, en aquest cas, l’amor, es pretén realitzar 

una pluja d’idees en gran grup, per tal d’esmentar 

què experimentem quan sentim aquesta emoció, 

qui la pot sentir, quan la podem sentir, on la 

podem sentir, etc. D’aquesta manera, els alumnes 

deixaran constància sobre allò que consideren 

important de l’emoció presentada. Es realitzarà 

un mural, per tal de plasmar cadascuna de les 

idees aportades pels infants. 

3. Ens expressem: A continuació, en assemblea, es 

realitzarà una ronda de parla, on els infants seran 

protagonistes i hauran d’explicar alguna situació 

en que hagi sentit l’emoció presentada: l’amor. 
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Agrupaments: En gran grup. 

Recursos materials: - Imatge de l’amor. 

- Paper continu per al mural. 

- Retoladors. 

- Objecte de parla.  

 

Sessió 6: AMOR 

Activitats: 1. Com sona l’amor?. 

2. Dinàmica: la mà. 

Temporalització: 50 minuts, aproximadament.  

Objectius: - Prendre consciència sobre les emocions. 

- Prendre consciència sobre la importància de la música.  

- Ser capaç d’autogestionar les pròpies emocions. 

Descripció de les activitats: 1. Com sona  l’amor?: La sessió començarà amb la 

peça musical “Liebestraum nº3, Love dream”. Per 

tal de prendre consciència sobre com la música 

ens afecta al nostre estat emocional, els infants 

tindran la llibertat d’expressar-se corporalment 

mentre sona la cançó. A més, els infants també 

tindran l’oportunitat de suggerir altres cançons 

que a ells els hi generi amor. Una vegada 

escoltades les cançons, es realitzarà un debat 

sobre perquè és una música que ens emociona o 

perquè no ens emociona.  

2. Dinàmica: la mà.  Per tal de treballar sobre 

l’emoció de l’amor, s’aprofitarà per a treballar 

una dinàmica, la qual potencia l’autoestima, la 

capacitat d’empatitzar i l’estima cap als altres. La 

dinàmica consisteix en dibuixar en un full la 

nostra mà. A continuació, al dit polze s’haurà 

d’escriure el nom. Al dit índex, s’haurà d’escriure 

una de les nostres fortaleses. Al dit cor, s’haurà 
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d’escriure una cosa que consideres que fas bé. Al 

dit petit, s’haurà d’escriure una cosa que ens 

agradi molt fer. Finalment, al palmell de la mà, 

els companys i companyes hauran d’escriure el 

que més els hi agrada de la persona que els hi va 

tocant. Es passaran els fulls de manera rotatòria, 

per tal de que tots els fulls passin per tots els 

infants.  

Agrupaments: En gran grup. 

Recursos materials: - Ordinador amb accés a Internet. 

- Altaveus. 

- Folis. 

- Llapis de colors. 

 

Sessió 7: RÀBIA 

Activitats: 1. Presentació de l’emoció: la ràbia. 

2. Pluja d’idees. 

3. Ens expressem. 

Temporalització: 50 minuts, aproximadament.  

Objectius: - Prendre consciència sobre les emocions. 

- Aprendre a identificar les emocions. 

- Expressar les emocions que sentim. 

Descripció de les activitats: 1. Presentació de l’emoció: A partir de la 

presentació de la imatge 4 (veure annex), s’obrirà 

un debat sobre què és el que pot transmetre la 

imatge i perquè. El que es pretén és arribar a la 

conclusió de que la imatge mostra l’emoció de la 

ràbia. 

2. Pluja d’idees: Una vegada els alumnes són 

conscients de què és el que ens transmet la 

imatge, en aquest cas, la ràbia, es pretén realitzar 

una pluja d’idees en gran grup, per tal d’esmentar 
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què experimentem quan sentim aquesta emoció, 

qui la pot sentir, quan la podem sentir, on la 

podem sentir, etc. D’aquesta manera, els alumnes 

deixaran constància sobre allò que consideren 

important de l’emoció presentada. Es realitzarà 

un mural, per tal de plasmar cadascuna de les 

idees aportades pels infants. 

3. Ens expressem: A continuació, en assemblea, es 

realitzarà una ronda de parla, on els infants seran 

protagonistes i hauran d’explicar alguna situació 

en que hagi sentit l’emoció presentada: la ràbia. 

Agrupaments: En gran grup. 

Recursos materials: - Imatge de la ràbia. 

- Paper continu per al mural. 

- Retoladors. 

- Objecte de parla.  

 

Sessió 8: RÀBIA 

Activitats: 1. Com sona la ràbia?. 

2. Recull d’estratègies per a gestionar la ràbia. 

3. Mandales. 

Temporalització: 50 minuts, aproximadament.  

Objectius: - Prendre consciència sobre les emocions. 

- Prendre consciència sobre la importància de la música.  

- Ser capaç d’autogestionar les pròpies emocions. 

Descripció de les activitats: 1. Com sona la ràbia?: La sessió començarà amb la 

peça musical de “Fantasía y fuda sobre Bach”, de 

Ananda Sukarlan. Per tal de prendre consciència 

sobre com la música ens afecta al nostre estat 

emocional, els infants tindran la llibertat 

d’expressar-se corporalment mentre sona la 

cançó. A més, els infants també tindran 
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l’oportunitat de suggerir altres cançons que a ells 

els hi generi ràbia. Una vegada escoltades les 

cançons, es realitzarà un debat sobre perquè ens 

transmet por o perquè no. 

2. Recull d’estratègies per a gestionar la ràbia. Per 

tal d’oferir als infants un recull de recursos que 

poden emprar quan sentin la ràbia, amb la 

implicació dels alumnes, es realitzarà una pluja 

d’idees de com aquesta es pot gestionar. Les idees 

que hauran de sortir són: jugar amb plastilina, 

pintar un mandala, la tècnica de la tortuga, botella 

de la calma, entre moltes altres. Més tard, es 

podrà habilitar un lloc a l’aula, amb els recursos 

esmentats, per tal d’oferir un racó de la calma.  

3. Mandales. Una vegada recollides les diferents 

estratègies, podran pintar un mandala per relaxar-

se.  

Agrupaments: En gran grup. 

Recursos materials: - Ordinador amb accés a Internet. 

- Altaveus. 

- Mandales. 

- Pissarra. 

- Guixos. 

- Llapis de colors.  

 

Sessió 9: POR 

Activitats: 1. Presentació de l’emoció: la por. 

2. Pluja d’idees. 

3. Ens expressem. 

Temporalització: 50 minuts, aproximadament.  

Objectius: - Prendre consciència sobre les emocions. 

- Aprendre a identificar les emocions. 
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- Expressar les emocions que sentim. 

Descripció de les activitats: 1. Presentació de l’emoció: A partir de la 

presentació de la imatge 5 (veure annex), s’obrirà 

un debat sobre què és el que pot transmetre la 

imatge i perquè. El que es pretén és arribar a la 

conclusió de que la imatge mostra l’emoció de la 

por. 

2. Pluja d’idees: Una vegada els alumnes són 

conscients de què és el que ens transmet la 

imatge, en aquest cas, la ràbia, es pretén realitzar 

una pluja d’idees en gran grup, per tal d’esmentar 

què experimentem quan sentim aquesta emoció, 

qui la pot sentir, quan la podem sentir, on la 

podem sentir, etc. D’aquesta manera, els alumnes 

deixaran constància sobre allò que consideren 

important de l’emoció presentada. Es realitzarà 

un mural, per tal de plasmar cadascuna de les 

idees aportades pels infants. 

3. Ens expressem: A continuació, en assemblea, es 

realitzarà una ronda de parla, on els infants seran 

protagonistes i hauran d’explicar alguna situació 

en que hagi sentit l’emoció presentada: la por. 

Agrupaments: En gran grup. 

Recursos materials: - Imatge de la por. 

- Paper continu per al mural. 

- Retoladors. 

- Objecte de parla.  

 

Sessió 10: POR 

Activitats: 1. Com sona la por?. 

2. El fantasma menja pors. 

Temporalització: 40 minuts, aproximadament.  
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Objectius: - Prendre consciència sobre les emocions. 

- Prendre consciència sobre la importància de la música.  

- Ser capaç d’autogestionar les pròpies emocions. 

Descripció de les activitats: 1. Com sona  la por?: La sessió començarà amb la 

peça musical de “Scary horror music”. Per tal de 

prendre consciència sobre com la música ens 

afecta al nostre estat emocional, els infants 

tindran la llibertat d’expressar-se corporalment 

mentre sona la cançó. A més, els infants també 

tindran l’oportunitat de suggerir altres cançons 

que a ells els hi generi por o temor. Una vegada 

escoltades les cançons, es realitzarà un debat 

sobre perquè ens transmet por o perquè no. 

2. El fantasma menja pors.  Una vegada haver 

treballat l’emoció de la por i que els alumnes 

hagin pogut expressar situacions on senten temor 

o por, es pretén realitzar a un paper continu, la 

imatge d’un fantasma gegant. El que es pretén és, 

entre tots els alumnes, regalar-li al fantasma 

menja pors, tots els temors que ens sorgeixin al 

llarg del curs. D’aquesta manera, es pretén 

alliberar als infants de les pors que presenten per 

afiançar-se ells mateixos i que es puguin sentir 

més segurs. 

Agrupaments: En gran grup. 

Recursos materials: - Ordinador amb accés a Internet. 

- Altaveus. 

- Paper continu. 

- Retolador permanent. 

- Retoladors de colors.  
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Sessió final: El teatre de les emocions. 

Temporalització: 50 minuts, aproximadament. 

Objectius: - Promoure l’escolta activa. 

- Relacionar el que escoltam amb allò que sentim. 

- Experimentar les emocions. 

- Desenvolupar emocions com la vergonya o la por. 

Descripció de les activitats: Per tal de desenvolupar una activitat on les emocions, la 

música i la dramatització estiguin presents, 

s’organitzaran un total de cinc grups, d’uns cinc alumnes 

per grup. L’activitat consisteix en que cada membre del 

grup representarà una emoció diferent: un membre del 

grup serà la felicitat, un altre membre del grup serà la 

tristesa, un altre serà l’amor, un altre serà la ràbia i un 

altre serà la sorpresa. D’aquesta manera, els paper es 

repartiran aleatòriament. Una vegada que cadascun dels 

membres del grup tinguin el seu paper per representar, 

s’oferirà un espai i un temps a cadascun dels grups per 

preparar la dramatització. Els alumnes hauran de preparar 

un guió, una situació, un context i un argument diferent, 

el qual serà inventat per ells mateixos (si cal, es pot oferir 

ajuda, per tal de facilitar-los una situació determinada). A 

més, cadascuna de les dramatitzacions haurà d’anar 

acompanyada per una obra musical, la qual serà escollida 

pel grup, d’acord amb la situació i l’argument del fil de 

l’obra. Una vegada dissenyada l’obra a representar, es 

representarà davant el grup gran i s’iniciarà un debat 

sobre quines emocions han pogut experimentar durant la 

dramatització, quines emocions han pogut experimentar 

mentre la preparaven, etc. 

No cal que les representacions siguin molt extenses, però 

cal que tinguin un fil conductor, per tal de que la resta de 

companys sigui capaç d’entendre.  
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Agrupaments: Es faran agrupacions d’uns 5 alumnes per grup per 

preparar i representar la dramatització. 

Recursos materials: - Papers. 

- Llapis. 

- Pissarra digital amb accés a Internet. 

 

 

 - Avaluació 

 

Per tal d’avaluar cadascuna de les sessions, s’han dissenyat tres rúbriques: una per a que els 

alumnes siguin capaços d’autoavaluar-se i saber si han adquirit cadascuna de les emocions. 

Aquesta rúbrica també serà útil pel docent, ja que, una vegada revisades la de tots els alumnes, 

el docent podrà valorar si cal tornar a treballar alguna de les emocions, o si d’altra banda, han 

set adquirides i enteses per tots els alumnes.  

 

La segona rúbrica que s’ha dissenyat no és més que el seguiment i les valoracions de com 

han anat cadascuna de les sessions, i si cal millorar alguna premissa, afegir alguna altra 

alternativa, o pel contrari, realitzar valoracions sobre aspectes positius de les sessions.  

 

Per últim, realitzar una autoavaluació dirigida al docent, el qual guia cadascuna de les 

sessions, per tal d’autoavaluar-se en la tasca del desenvolupament de cadascuna de les sessions 

proposades. 

 

Les rúbriques es poden trobar a l’apartar d’annexos, amb el nom de: 

 -Taula 1: Autoavaluació de l’alumnat. 

 -Taula 2: Seguiment i observacions de les sessions. 

 -Taula 3: Autoavaluació del docent.  
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7. Conclusions. 

 

Una vegada haver profunditzat en el tema de l’educació emocional i en l’educació 

emocional, són diverses les conclusions que m’agradaria destacar abans de concloure amb el 

Treball de Fi de Grau. 

 

Per una banda, m’agradaria destacar la poca importància que se li dóna a l’educació musical, 

com de la mateixa manera a l’educació plàstica. Les poques hores que es dediquen a les àrees 

més artístiques, no ajuden a afavorir les connexions del cervell, i per tant, no ajuda a augmentar 

la seva plasticitat. És per això, que des del meu punt de vista, les àrees artístiques, com ja he 

mencionat, l’educació musical i l’educació plàstica haurien de ser les assignatures troncals del 

nostre sistema educatiu, mentre que la resta d’àrees, com les matemàtiques, la llengua anglesa, 

la llengua catalana, la llengua castellana... haurien de ser les branques del tronc.  

 

D’altra banda, m’agradaria destacar la importància de l’educació emocional. Encara que a 

poc a poc, es van fent pases endavant i es va introduint a les aules, encara que no figuri en el 

currículum, l’educació emocional és una peça fonamental del puzle. Tal i com deia Aristóteles, 

“Educar la mente sin educar el corazón, en es educar en absoluto”, i així és, de res ens serveix 

tenir tota la intel·ligència del món, si no som capaços d’identificar o d’expressar en que sentim 

o el que ens passa en qualsevol moment determinat.  

 

L’educació emocional és aquella que ens permet prendre consciència sobre les nostres 

emocions i sobre les de la resta de persones que ens envolten, a més de la capacitat 

d’autogestionar-les i regular-les, amb estratègies adquirides per calmar-les o augmentar-les 

quan aquestes són positives.  

 

Per tant, aquesta és una eina clau en l’aprenentatge dels infants. Quan una cosa ens 

emociona, perdura molt més en el temps que alguna que no ens emociona gens, i és per això, 

que cal ensenyar al cor a no tenir por d’expressar el que sent en tot moment.. 

 

Finalment, destacar una frase que em va marcar una vegada que vaig assistir a un Congrés 

Educatiu a Eivissa, on David Bueno i Torrens fou un dels ponents, i digué:  

 

“Aprenem allò que ens emociona.”  
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9. Annexos 

 

 Imatge 1. (La felicitat) 

Imatge recuperada de: http://www.auladeelena.com/p/proyecto-emocionario-musical.html  

 

 Imatge 2. (La tristesa) 

Imatge recuperada de: http://www.auladeelena.com/p/proyecto-emocionario-musical.html  

 

http://www.auladeelena.com/p/proyecto-emocionario-musical.html
http://www.auladeelena.com/p/proyecto-emocionario-musical.html
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 Imatge 3. (L’amor) 

Imatge recuperada de: http://www.auladeelena.com/p/proyecto-emocionario-musical.html  

 

 Imatge 4. (La ràbia) 

Imatge recuperada de: http://www.auladeelena.com/p/proyecto-emocionario-musical.html  

 

http://www.auladeelena.com/p/proyecto-emocionario-musical.html
http://www.auladeelena.com/p/proyecto-emocionario-musical.html
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 Imatge 5. (La por)  

Imatge recuperada de: http://www.auladeelena.com/p/proyecto-emocionario-musical.html  

 

 

Taula 1: Autoavaluació de l’alumnat. 

 

CONEC LES EMOCIONS 

  
 

 
 

 

 
 

 

http://www.auladeelena.com/p/proyecto-emocionario-musical.html
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Taula 2: Seguiment i observacions de les sessions. 

 

Sessió inicial: 

Observacions: 

 

 

Sessió 1: FELICITAT 

Observacions: 

 

 

Sessió 2: FELICITAT 

Observacions: 

 

 

Sessió 3: TRISTESA 

Observacions: 

 

 

Sessió 4: TRISTESA 

Observacions: 
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Sessió 5: AMOR 

Observacions: 

 

 

Sessió 6: AMOR 

Observacions: 

 

 

Sessió 7: RÀBIA 

Observacions: 

 

 

Sessió 8: RÀBIA 

Observacions: 

 

 

Sessió 9: POR 

Observacions: 

 

 

Sessió 10: POR 

Observacions: 

 

 

Sessió final 

Observacions: 

 

 

 

 

 

ÍTEMS MAI A VEGADES SEMPRE OBSERVACIONS 
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Planifica les 

activitats i els 

recursos amb 

antelació. 

    

Les 

explicacions 

són clares i 

concises.  

    

Es fomenta la 

participació de 

tot l’alumnat. 

    

És capaç de 

treure 

alternatives 

quan troba que 

les activitats 

proposades no 

avancen 

positivament,  

    

Motiva i fa que 

l’alumnat 

s’involucri en 

les activitats.  

    

Cerca 

l’expressió de 

les emocions 

per part de 

l’alumnat. 

    

Es promou el 

gust per la 

música. 

    

 

 


