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RESUM:  

Aquest treball té diversos objectius. per una banda es pot comentar l’objectiu de preparar una 
unitat didàctica titulada “Aprenem amb les emocions” i centrada amb l’aprenentatge de la 
llengua anglesa mitjançant una metodologia centrada en l’estimulació de l’educació 
emocional mitjançant la reducció del seu filtre afectiu. Per altra banda, el segon objectiu 
consisteix en detectar l’ús de metodologies centrades en l’educació emocional a dins 
l’educació primària a les Illes Balears i, a tal efecte, s’ha dissenyat un qüestionari. Un total de 
quatre subjectes, professorat le l’educació primària a les Balears, han participat en aquest 
estudi. 

A partir de les respostes obtingudes  dei la treta de conclusions del qüestionari,  es pot dir que 
l’alumnat adopta més motivació i autoconfiança, a part d'interioritzar més aprenentatges 
sobre la llengua anglesa quan els mestres han aplicat l’educació emocional a dins l’àmbit de 
l’educació primària. 

Paraules clau: educació emocional, filtre afectiu, motivació, autoconfiança, llengua anglesa. 

 

ABSTRACT:   

This study has two primary objectives, with the first begin to prepare a teaching unit titled 
“We learn with our emotions”. This unit is concerned on the learning of English language 
through methodology focused on the use of emotional educacion and the reduction of the 
affective filter of the children.  

The second objective of this study is to assess if methodologies focused on the emotional 
education are used in primary education in the Balearic Islands. A questionnaire has been 
designed in order to aid  in accomplishing this objective with a total of four subjects (teachers 
in primary education in different schools of the Balearic Islands) participating in this study 

From analyzing the several answers obtained from the results of the questionnaire, it can be 
said that students tend to have more motivation and self-confidence regarding the English 
language and other learnings, and are more likely to retain the information they have learned 
when teachers have applied emotional education to their learning in the field of primary 
education. 

Keywords: emotional education, motivation, self-confidence, English language 
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1. INTRODUCCIÓ 

Aquest treball tracta d’una investigació i recerca d’informació sobre el paper que té 

l’educació emocional a dins l’aprenentatge de l’anglès i a dins les classes en general, a més 

d’uns recursos duts a terme per tal de prosseguir i enriquir la recerca, com una unitat 

didàctica, la qual es podria posar en pràctica a classe d’anglès. Aquesta  consta de cinc 

activitats i diversos materials, i té l’objectiu d’estimular les emocions dels nens per tal de 

canviar la seva percepció en quant a l’anglès i fer del seu aprenentatge una tasca agradable i 

sense ansietat. 

A més també es pot trobar un qüestionari que actua com a instrument d’investigació, en el 

qual han participat quatre professionals de l'educació primària contestant dotze preguntes, la 

majoria d’elles obertes. L’objectiu de tal qüestionari és el de conèixer, comparar i contrastar 

diferent informació en quant a l’educació emocional aplicada a les classes en general i a les 

classes d’anglès en concret, derivada de l’experiència i coneixements dels diferents docents 

professionals. 

El tema d’aquest Treball de Fi de Grau va néixer a partir d’una sèrie de pensaments a llarg 

termini en quant a l’educació en l'àmbit de l’anglès actual. Crec que a molts de nens i nenes, 

jo inclosa, segons el que he vist i segons la meva experiència personal, tenen una visió de 

l’anglès de rebuig i d’angoixa. No es solen tenir en compte els seus sentiments en quant al 

moment d’aprendre, i la participació és baixa ja que no es senten segurs de si mateixos i tenen 

por a equivocar-se. El tema de l’educació emocional l’he tingut present durant tota la carrera, 

ja que al principi d’aquesta es va dur a terme un taller centrat en l’educació emocional a la 

universitat, durant l’any 2016-2017. La manera com varen impartir el taller em va parèixer 

molt interessant i des d’aquell moment aquest tema va créixer en importància per a mi. En fer 

la menció d’anglès vaig decidir aplicar el tema de l’educació emocional a l’assignatura 

d’anglès per tal d’intentar solucionar aquest problema que ocorre sovint a les classes 

d’aquesta assignatura. 

A l’hora de dur a terme el treball, la motivació va anar creixent, ja que de cada vegada estava 

més estructurat. A més, també va jugar un paper important la informació anteriorment 

desconeguda per jo que trobava, em resultava interessant i possiblement útil per al meu futur 

com a docent. A més, a l’hora de dur a terme la unitat didàctica i l’instrument d’investigació, 
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em vaig sentir recolzada per les experiències prèvies que havia tingut amb el tipus d’activitats 

que estava plantejant (encara que n’hi ha algunes una mica més arriscades i no posades en 

pràctica). Amb el cas del qüestionari, vaig ser ben rebuda per els professionals participants i 

va ser gratificant i motivant contactar amb ells de nou, així com conèixer els seus punts de 

vista i experiències en quant a l’educació emocional en l’aula. 

Amb aquest treball es pretén conèixer més en profunditat les pautes teòriques, el 

funcionament, les maneres de dur-ho a la pràctica, etc. de l’educació emocional aplicada a les 

classes d’anglès i a l’educació primària en general. A més de comparar i analitzar les diferents 

experiències i idees actuals de varis professionals de la docència en quant a aquest tema, a 

través de la realització del qüestionari anteriorment mencionat. Seria enriquidor, a més, portar 

a la pràctica les activitats de la unitat didàctica plantejada en aquest treball, per comprovar la 

seva funcionalitat en diferents aules amb diferents nens, fer els canvis i modificacions 

oportuns i alanitzar la seva utilitat i el nivell de compliment dels objectius. 

 
2. OBJECTIUS 

2.1. Objectiu general: 

L’objectiu principal d’aquest treball és proposar una unitat didàctica que versi sobre 

l’educació emocional a dins de l'àmbit de la matèria de llengua anglesa en educació primària.  

Per altra banda, un altre objectiu que es pot mencionar és el de detectar la tragència de 

l’educació emocional a dins les escoles d’educació primària mitjançant la creació d’un 

qüestionari a fi de detectar les experiències educatives en vers l’educació emocional del 

professorat d’educació primària de les Illes Balears.  

 

2.2. Objectius personals: 

En quant als objectius personals, són aquells que em plantejo haver aconseguit quan hagi 

acabat aquest projecte: 

- Aprendre i detectar la importància del tema tractat (l’educació emocional i un filtre 

afectiu baix) a l’hora de dur a terme l’aprenentatge de l’anglès. 

- Plantejar un projecte educatiu amb activitats i metodologies que responguin als 

objectius d’aquesta. 

- Organitzar la unitat didàctica de la manera més adaptada a la realitat possible i amb 

activitats que suposin una expressió real de les emocions dels nens. 
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- Dur a terme una recerca sobre la temàtica de l’educació emocional. 

- Optimitzar i dinamititzar l’aprenentatge de l’anglès a partir de les emocions i de reduir 
el seu filtre afectiu. 
 

3. MARC TEÒRIC 

3.1. Concepte d’educació emocional:  

Segons Bisquerra i Pérez l’educació emocional consisteix en un procés educatiu, permanent i 

continu per potenciar el desenvolupament de les competències emocionals com element 

essencial del desenvolupament humà, amb objecte de capacitar-lo per a la vida i amb la 

finalitat d’augmentar el benestar personal i social. Aquest procés ha de durar tota la vida, no 

només durant els anys d’escolarització. 

L’educació emocional consta de diferents components: autoconsciència emocional, 

autocontrol emocional, habilitats socials, motivació i empatia.  

- Autoconsciència emocional: consisteix en conèixer i identificar les pròpies 

emocions, a més d'observar com afecten aquestes al nostre estat d’ànim. 

- Autocontrol emocional: és el control que tenim sobre les nostres emocions, saber 

gestionar-les i controlar els nostres impulsos emocionals. Per tenir un bon autocontrol 

emocional s’ha de pensar bé abans d’actuar per tenir sempre respostes i reaccions 

adequades davant els possibles estímuls.  

- Habilitats socials: es tracta d’aquelles formes i competències que utilitzem per dur a 

terme situacions socials de manera efectiva. Per tenir bones habilitats socials és clau la 

comunicació assertiva. A més, les relacions socials repercuteixen positivament a la 

nostra vida i són clau per al desenvolupament personal i professional. 

- Motivació: consisteix en la focalització de les emocions cap als objectius i les metes 

que cada persona es planteja. L'automotivació ens ajuda a ser millors dia a dia. 

- Empatia: és la comprensió de les emocions alienes. D’aquesta manera es creen 

vincles per millorar les relacions entre les persones. S’ha de saber respondre en 

conseqüència de les emocions que captam de manera reflexionada i sentida. 

Aquests cinc components de la intel·ligència i l’educació emocional estan relacionats entre si 

i es reforcen i complementen per tenir una bona salut emocional. 
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3.2. Evolució de l’educació emocional en el temps:  

Durant el segle XIX encara no es sentia parlar sobre l’educació ni la intel·ligència emocional. 

No se’n donava importància perquè es creia que els nens no tenien la capacitat per 

desenvolupar les seves competencies emocionals. Per aquest motiu, en l’àmbit educacional no 

es tractava el camp de les emocions en els nens, al seu lloc es tractaven aspectes purament 

teòrics com la lògica, les matemàtiques, etc. tot ensenyat amb una metodologia tradicional, 

magistral i amb un paper de l’alumnat totalment passiu. Al final d’aquest segle va ser Charles 

Darwin qui, amb l’aparició del seu llibre “La expresión de las emociones” (1872), va donar 

un protagonisme i importancia a les emocions que fins el moment no havien tingut, a més, en 

aquest llibre, no només parlava de la importància de les emocions humanes sinó que també va 

donar un paper important i va donar constància a les emocions dels animals intentant 

demostrar l’evolució i el funcionament de les emocions duent a terme diferents experiments. 

A causa de la mentalitat antiga de l’època, aquest llibre no va rebre una bona benvinguda i va 

ser difícil d’acceptar per la comunitat científica i per la societat en general.  

Hi va haver altres pensadors i autors posteriors a Darwin que també feren referència a la 

intel·ligència emocional, com ara Thorndike (1920), el qual va descriure el terme 

intel·ligència social com una eina per comprendre i motivar a les persones. O també David 

Wechsler (1940), va assegurar que eren necessaris aspectes de la ment humana no relacionats 

amb la intel·ligència (com les emocions) per garantir un comportament intel·ligent. 

No va ser fins l'any 1983 que Howard Gardner va publicar una teoria revolucionaria a on 

confirmava que no existia només un tipus d'intel·ligència, com s'havia pensat fins aleshores, 

sinó que existien diferents tipus d’intel·ligències, en concret vuit: intel·ligència 

lógico-matemática, lingüística, corporal-kinestèsica, espacial, musical, naturalista, 

intrapersonal i interpersonal. Les dues darreres intel·ligències les podem relacionar amb el 

que coneixem com intel·ligència emocional, ja que es refereixen a la comprensió dels desitjos, 

motivacions i intencions d’altres persones i la comprensió dels propis sentiments 

respectivament. 

La primera vegada que va aparèixer el terme “educació emocional” en si va ser gràcies a 

Wayne Payne (1985), i a la seva tesi doctoral, a la qual va titular com “Un estudi de les 

emocions: el desenvolupament de la intel·ligència emocional”. Malgrat aquest fet, 

posteriorment, no es va tornar a utilitzar el terme acadèmicament i no va ser fins deu anys 
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després (1995) que Daniel Goleman va popularitzar el terme mitjançant la publicació del seu 

llibre “Intel·ligència emocional”, a on va tractar la intel·ligència emocional i la seva 

importància en el món en general (social, laboral i personalment parlant). A més, va comparar 

la importància de la intel·ligència emocional amb la intelectual, arribant a la conclusió que 

sense la primera l’èxit professional i en la vida en general no serà tan alt. “Les persones amb 

habilitats emocionals ben desenvolupades.... lliuren batalles internes que sabotejen la seva 

capacitat de concentrar-se en el treball i pensar amb claredat” (Daniel Goleman). 

Un aspecte important que ha influït en el descobriment de la intel·ligència emocional i les 

seva importància ha estat el desenvolupament de les concepcions anatòmiques que ha ajudat 

en la comprensió del funcionament del cervell humà en relació a les emocions, descobrint les 

relacions i reaccions entre les diferents parts del cervell segons l'emoció que predomini en 

cada moment. Segons LeDoux (1996), les emocions que sentim es troben ubicades a dins el 

cervell, concretament en el sistema límbic, a vegades anomenat cervell emocional. El sistema 

límbic consisteix en una xarxa de neurones ubicada al cervell, és la part a on s’ubiquen els 

estats d’ànim i les emocions. Aquest sistema límbic o cervell emocional consta de diferents 

parts:  

- Hipotàlem: encarregat i involucrat en la regulació de les emocions. 

- Hipocamp: relacionat amb la memòria, és a on s’emmagatzemen els records 

emocionals. 

- Amígdala: hi ha una a cada costat de l’hipocamp i estan relacionades amb 

l’aprenentatge. Generen respostes emocionals apreses davant cada situació viscuda. 

- Escorça orbitofrontal: s'encarrega de conduir les ordres emocionals ja produïdes cap 

al lòbul frontal, a on se les donarà forma mitjançant la planificació i la creació 

d’estratègies. 

Aquesta part emocional del cervell que hem explicat no és independent de la part racional 

d’aquest, sino que ambdues parts estan estretament lligades i relacionades entre si. 

A més, trobem un element en el cervell molt interessant relacionat en l’aprenentatge de 

comportaments i emocions, aquest aspecte són les anomenades neurones mirall. Aquestes 

foren descobertes per  Giacomo Rizzolatti (1996) i es troben en l’escorça premotora. Les 

neurones d’aquesta escorça s’activen quan el subjecte està a punt de realitzar un moviment 

(encara que siguin fraccions de segons abans de realitzar-lo). Rizzolatti va observar que 

aquestes neurones s’activaven també quan el subjecte observava a un segon subjecte realitzar 
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una determinada acció, encara que el primer no realitzés cap moviment. Rizzolatti explica 

aquesta activació dient que la simple observació d’una acció basta per provocar una simulació 

mental d’aquesta. A més, aquesta observació provocaria també l’execució de dita acció 

prèviament observada o, dit d’una altra manera, la seva imitació.  Aquestes neurones mirall 

ens possibilita posar-nos en el lloc dels altres i tenir una lleugera idea de com es senten, en 

altres paraules, possibiliten l’empatia. Per aquesta raó és imprenscindible envoltar els nens 

d’emocions positives i donar exemple d’una bona gestió dels sentiments, ja que al cap i a la fi 

actuaran com a miralls. 

 

3.3. L’evolució de la intel·ligència emocional en la persona humana: 

Des de ben petits els nens ja tenen despertes les emocions, algunes més presents que altres 

(les emocions primàries: alegria, tristesa, por…). Aquesta intel·ligència emocional establerta 

des del naixement no pot ser modificable, només es pot enfortir desenvolupant-la i 

entrenant-la a través de les seves experiències. 

Segons Jean Piaget (1923) , durant els 2-5 anys els infants passen per una etapa 

d’egocentrisme intelectual, en la qual no són capaços de contemplar els punts de vista de les 

altres persones i no comprenen que existeixin enfocaments del món diferents dels seus. Per 

tant, en aquesta etapa encara no es contempla l’empatia. 

L’empatia és duta a terme per l’escorça cerebral i les seves diferents parts, juntament amb la 

presa de decisions, la imaginació, planificació, la regulació d’emocions etc. Aquesta zona i 

totes les conseqüents funcions no sol aconseguir la maduració completa fins passats els vint 

anys. 

Més envant, i fruit de la propera maduració de l’infant apareixen les emocions secundàries 

(vergonya, orgull, enveja, etc.). Aquestes emocions es solen despertar a partir dels 5 anys 

normalment, quan el nin ja ha pres conscuència de la seva identitat personal i interioritzi 

algunes normes socials. 

Segons Petra María (1998) veim que els nadons durant els primers mesos de vida 

desenvolupen un fort afecte emocional entre el nadó i el cuidador/a, aconseguit gràcies a les 

cridades d’atenció del nadó (plors, somriures, vocalitzacions…). Una vegada ha establert un 

cuidador/s fixos desenvolupa l’afecte segur cap a ells.  

Dels 6 als 12 mesos, a mesura que creix, el nadó passa per una segona fase d’afecte: 

sensibilitat diferenciada, en la que el nadó diferència a qui el cuida i s’interessa per la 
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persona. També pot acceptar a desconeguts però mostra preferència per el cuidador. En 

aquesta etapa es crea una relació concreta entre el nadó i el cuidador, els quals es comuniquen 

entre si mitjançant interaccions.  

Durant el primer any aquest vincle d’afecció es fa més evident i seguirà així fins els dos anys. 

En aquesta etapa sorgeix la por, ja que s’enfronten a un món desconegut reaccionant, 

generalment, amb la por. 

Als 4 anys els nens ja han creat experiències amb diferents emocions positives i negatives, 

sobretot emocions primàries. També comprenen que a mesura que el temps passa aquestes 

emocions intenses es van esvaint. 

Als 6 anys ja entenen que si es deixa de pensar en el fet que els ha fet sentir una emoció 

intensa, aquesta s’esvairà més aviat en el temps. 

Fins els 10 anys els nens van comprenent quina és la relació causal entre el fet que els ha fet 

sentir una emoció i la emoció en si. També, com més grans, solen centrar-se més en els 

processos mentals que fan olvidar una situació emocional fent desaparèixer l’emoció causada. 

 

3.4. L’educació emocional en el context de l’escola en general: 

En quant a l’aplicació de l’educació emocional a dins el context escolar s’han de tenir en 

compte molts aspectes. per exemple, com hem comentat abans, s’ha de donar importància i 

ens hem de fixar amb l’evolució de l’educació emocional en els nens, des que neixen fins als 

dotze anys, per saber quin tipus d’activitats dur a terme i els aspectes a tractar en cada cas.  

Es poden destacar diferents aspectes a tenir en compte a dins d’una aula de primària per dur a 

terme una educació emocional idònia i completa en els nens:  

Per dur a terme una bona educació dels nens tenint en compte els seus sentiments és necessari 

donar importància a diferents aspectes relacionats amb l’educació emocional i aplicar-los a 

dins les aules. 

Lozanov (1966), creador de la suggestopedia, assegura que aquest terme té un paper molt 

important en l’aprenentatge dels nens a dins l’aula i fora d’ella, i s’ha de tenir en compte i 

potenciar per part dels professors i/o pares. La suggestopedia o suggeribilitat consisteix en 

l’estimulació que rep un subjecte per part de les suggestions que es troben al seu voltant, és a 

dir, de tot allò que es troba al voltant de l’objecte al qual el subjecte enfoca la seva atenció. 

Per exemple, les suggestions que rep un nen que es troba a classe mentre presta atenció a una 
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lliçó de matemàtiques poden ser l’ambient de la sala, la temperatura, el to de veu del 

professor, els colors que aquest utilitza per explicar el tema, etc. 

Totes aquestes percepcions perifèriques poden ser positives o negatives, i poden ser xuclades 

de manera conscient o inconscient per al nen. De totes aquestes maneres les percepcions 

perifèriques que els sorgeixin, tendran igual valor a l’hora d’enriquir o empobrir la informació 

que els arribi de manera directa i conscient. Per aquesta raó és important garantir un bon 

ambient en general a l’hora de dur a terme un aprenentatge i enfocar els estímuls que els nens 

rebin de manera conscient, però també els que els arribin de manera inconscient, ja que 

aquests darrers són iguals d’importants que els estímuls conscients anteriorment esmentats.  

Hi ha moltes maneres de construir un ambient agradable per al nen, jugant amb el to de veu, 

utilitzant la música, l’art, l’humor, jugant amb els colors i la il·luminació de l’aula, etc. es pot 

aconseguir un aprenentatge agradable, motivador i, en conseqüència, efectiu i durador per als 

nens. 

Un altre element a dins la intel·ligència emocional que cal tenir en compte durant 

l’aprenentatge de l’alumnat és el filtre afectiu, el qual segons el seu creador, Krashen 

(1987), consisteix en la hipòtesi que afirma que per aprendre una segona llengua de manera 

efectiva és determinant l'actitud de l’alumne en front d’aquest aprenentatge, el seu estat 

d’ànim i els seus sentiments. S’ha de mostrar actitud positiva i motivació, ja que si 

l’aprenentatge li crea tensió o ansietat en front el nou aprenentatge aquest es pot bloquear i és 

molt difícil d’avançar.  

Segons Sánchez (2013) hi ha diferents factors que poden modificar el filtre afectiu, a vegades 

aquest filtre pot ser augmentat (normalment es va augmentant en el temps) a causa de la 

vergonya, de la por a equivocar-se i treure una mala nota, la por a que els companys se'n 

riguin d’ells, etc. Per evitar aquestes situacions cal seguir i posar atenció a diferents factors a 

l’hora d’ensenyar una segona llengua:  

- La motivació: el desig de l’alumne per aprendre una llengua, aquest aprenentatge es 

fa de manera més natural i més ràpida per l’alumne, ja que aquest està predisposat a 

aprendre-ho. Hi ha diferents tipus de motivació i cada una té una funció diferent (més 

o menys efectiva) a dins l’aprenentatge. 

- L’ansietat: malestar en front d’una situació determinada que pot arribar a bloquejar 

accions i aprenentatges. L’ansietat es pot presentar en forma d’aprensió comunicativa, 

ansietat per proves o exàmens i/o por a l’avaluació negativa. A més, també pot ser 
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provocada per la competitivitat, el xoc cultural, les pràctiques orals a classe o la 

prohibició de la llengua materna. Aquesta ansietat pot ser manifestada de manera 

física (moviments continus, tartamudeig, falta de contacte ocular…), i també 

actitudinalment (perfeccionisme exagerat, falta de participació i d’interès). 

- L’autoestima: la percepció que cada un té de si mateix. tenir una autoestima alta és 

essencial per mostrar interès i participació en classe ja que, si pensen que ho fan bé i 

que són capaços, la por ja no els podrà bloquejar. 

Un altre dels aspectes importants per l’ensenyament, en aquest cas, per l’ensenyament d’una 

segona llengua també, és tenir un enfoc comunicatiu (communicative approach) a l’hora 

d’ensenyar aquesta llengua. Un enfoc comunicatiu consisteix en utilitzar dita llengua per dur 

a terme una conversa real. D’aquesta manera els alumnes estan més motivats per aprendre-la i 

ho fan sense adonar-se’n ja que tenir una conversa és un fet natural i útil, per tant, tenen una 

raó convincent per utilitzar la llengua. 

S’ha de tenir en compte alguns principis a l’hora de dur a terme un enfoc comunicatiu per 

ensenyar la segona llengua:  

- Cada activitat de comunicació s’ha d’adaptar a la situació, al registre i  al paper de 

l'emissor i receptor. 

- Les activitats han de tenir un objectiu comunicatiu i han d’estar presentades en un 

determinat context. 

- Hi ha d’haver una comunicació continua amb la llengua que estiguin utilitzant. 

- Els temes de conversa són molt importants i han de ser elegits segons el nivell, les 

necessitats i, sobretot, els gustos dels nins. 

- S’ha de potenciar la motivació i prioritzar les preferències de conversa dels nens. 

- El paper del mestre és el de instructor i guia, es deixa llibertat als alumnes i se’ls ajuda 

si ho necessiten. 

- Els errors (assaig i error) són totalment acceptats i una part important de 

l’aprenentatge ple. 

 

3.5. L’educació emocional aplicada en l’ensenyament de la llengua anglesa: 

L’aplicació de l’educació emocional a dins el context de l’aprenentatge de l’assignatura 

d’anglès en concret pot ser molt positiu si s’aplica de manera correcta i si els objectius estan 

clars. Normalment en l’aprenentatge hi ha un cert rebuig per part dels alumnes degut a 
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diferents causes: La por o vergonya a expressar-se amb aquesta llengua no tan coneguda per a 

ells i elles per no equivocar-se, per exemple. A la vegada aquest pensament sol ser fruit d’una 

baixa autoestima i del pensament de que no seran capaços. Aquests aspectes i pensaments a 

l’hora d'aprendre l'anglès solen obstacularitzar bastant la feina. Per aquests motius és 

important crear un ambient òptim a dins l’aula per maximitzar l’aprenentatge mitjançant el 

tractament i l’enfoc en l’educació emocional durant aquesta assignatura.  

Com s’ha mencionat en l’apartat anterior, el Filtre Afectiu de Krashen (1987) es podria 

aplicar en l’educació en general, però Krashen es refereix i ho enfoca en l’aprenentatge de la 

segona llengua en concret. Segons Krashen és imprescindible que l’alumne tengui una visió 

positiva cap a l’aprenentatge de la llengua perquè aquest sigui afectiu. Això es pot aconseguir 

parant atenció en alguna aspectes relacionats amb les emocions dels nens (motivació, 

autoestima, etc). 

Els beneficis de l’educació emocional, segons Krashen, són que és capaç de baixar el filtre 

afectiu dels alumnes. Si els alumnes aprenen amb el filtre afectiu baix aprendran moguts per 

la seva motivació i interès. A més, es sentiran segurs d’ells mateixos ja que la seva autoestima 

haurà crescut i, per tant, estaran empoderats a respondre preguntes, parlar davant la classe i 

seguir aprenent sense pors, vergonyes ni ansietat. La tasca d’aprendre anglès es convertiria en 

una feina agradable i natural per a ells i, en conseqüència, més fàcil. 

Arnold (2000) es refereix també al filtre afectiu i assegura que hi ha d’haver un equilibri i una 

bidireccionalitat entre l’afectivitat i l’ensenyança de l’idioma (entre el factor afectiu i el 

cognitiu), si es posa atenció al factor afectiu es pot aconseguir que el filtre afectiu baixi i, en 

conseqüència, millori exponencialment l’aprenentatge de la llengua. 

 

3.6. L’educació emocional a Espanya: 

Cada centre funciona de diferents maneres i cada centre para atenció a diferents aspectes. 

Avui en dia l’educació emocional cobra protagonisme en uns centres més que en altres. En 

aquest apartat es reflexionarà i analitzarà l’evolució que ha tingut l’educació emocional 

nacionalment a dins Espanya i el paper que té actualment. 

Segons Rafael Bisquerra (2014), abans del 1997 no es va trobar ni enregistrar cap experiència 

educativa utilitzant l’educació emocional en cap escola d’Espanya, Però des del final dels 

anys noranta, quan va sorgir, Espanya ja va mostrar interès en aquest nova tendència i, poc a 

poc, cada vegada més centres la varen adoptar en les seves aules. Concretament va ser a 
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Catalunya a on trobem les experiències amb més difusió, mentre que a Màlaga s’iniciava, a la 

vegada, una investigació sobre aquest tema. 

A continuació es comentaran diferents programes i accions en quant a l’educació emocional 

en diferents províncies d’Espanya des de finals dels anys noranta fins al dia d’avui. A cada 

província d’Espanya s’han dut a terme diferents experiències, estudis, etc., sobre l’educació 

emocional, pero ens centrarem amb els més rellevants: 

- Andalucia: Des de la Universitat de Sevilla, trobem un estudi fet per Jane Arnold 

(2000), que versa sobre el treball de l’educació emocional en l’aprenentatge de les 

llengües utilitzant, sobretot, l'autoestima, l’autonomia i la motivació. 

Concretament a Màlaga es va organitzar el I Congrés de la Intel·ligència Emocional 

(2007) que va tenir repercussió nacional i el qual va reunir a més de 200 especialistes 

d’aquest camp de la psicologia. 

En quant a la formació del professorat, no va ser fins el 2014, amb el III Pla Ansalus 

de Formació Permanent del Professorat, que varen incloure tots els programes 

d’educació emocional en la normativa. D’aquesta manera, entre el 2014 i el 2015 es 

varen implantar a Sevilla 32 cursos sobre la intel·ligència i educació emocional 

dirigits als docents. 

- Catalunya: En l’any 1997 es crea el Grup de Recerca en Orientació Psicopedagògica 

(GROP), encarregat de investigar sobre el disseny, aplicació i avaluació de programes 

sobre l’educació emocional. A aquest projecte, posteriorment es va unir la Universitat 

de Lleida. 

També s’han dut a terme diversos congressos i jornades com, per exemple, el I 

Congrés Estatal d’Educació Emocional, (2000) o les I Jornades sobre Educació 

Emocional (JEE), (2005), les quals s’han anat celebrant de manera anual. 

Cal mencionar la La Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya (“Bienestar 

emocional: equilibrio emocional”), encara vigent, la qual ofereix una recopilació de 

recursos i activitats per treballar amb la gestió i l’expressió de les emocions, a partir 

de l’autoestima, l’autoconeixement, l'autoregulació, etc. amb nens i adolescents. 

Es pot destacar l’escola Solc, de Barcelona, la qual té molt present l’educació 

emocional tant per als educadors com per als alumnes. El centre du a terme accions 

com, per exemple, formaciones continuades per als professors, xerrades per als pares, 
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projectes transversals de centre, cicle, etapa i/o cursos, actuacions per la prevenció del 

bullying, mètodes de concentració, etc. 

En darrer lloc es mencionarà la tasca de l’Hospital Sant Joan de Déu, el qual ha dut a 

terme experiències amb l’educació emocional a nens malalts. 

- Extremadura: l’any 2009 es crea la “Red Extremeña de Escuelas de Inteligencia 

Emocional”, la qual integra molts dels centres de la província (recolzats per part de 

l’Administració a la innovació educativa) per desenvolupar programes d’educació 

social i emocional, a més de comprometre’s a innovar respecte a aquest tema. Per 

exemple, a un dels centres anomenat CEIP Trajano, a Mèrida, es poden trobar 

diversos projectes sobre l’educació emocional destinats a classes d’infantil (2016). 

- Madrid: moltes de les universitats de la capital han inclòs l’educació emocional a 

dins la seva formació, a més, s’han publicat diferents treballs i obres pràctiques en la 

Universitat Complutense de Madrid, que són de gran ajuda per portar.los a la pràctica, 

realitzats per Begoña Ibarrola (2003), psicòloga, escritora infantil i juvenil i 

especialista en intel·ligència emocional. d'entre els seus treballs destaquen els contes 

per l’educació emocional: “Cuentos para sentir. Educar los sentimientos” (Ibarrola, 

2003), “Sentir y pensar” (Ibarrola, 2003).  

Es pot mencionar un centre anomenat CEIP Carmen Hernández Guarch, el projecte de 

centre del qual està centrat en l’educació emocional i basat en les aportacions de la 

psicologia positiva. Com a part del projecte duen a terme formacions per al 

professorat, educació dels nens en valors, el mindfulness o atenció plena com a punt 

de partida del projecte, enfortiment dels trets positius del caràcter, etc. 

- Illes Canàries: el fet més rellevant en quant a l'educació emocional a dins aquesta 

província és la implantació de l’obligatorietat de l’educació emocional en educació 

primària des de l’any 2014, la qual s’estableix com assignatura obligatòria de primer a 

quart de primària amb 90 minuts setmanals. El temps dedicat a aquesta nova 

assignatura s’extreu de les assignatures de matemàtiques i llengua. 

Des de les escoles asseguren que aquest nou mètode ja ha portat alguns bons resultats 

en quant al clima de la classe, no hi ha tant de bullying, ja que ara pensen abans 

d’insultar o jutjar a un company, etc. A més, han perdut la por a equivocar-se, a 

sentir-se tristos, enlloc d’això, cerquen més solucions.  
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Per aquest motiu, el 2019, la Conselleria d’Educació, Universitats, Cultura i Esports 

de les illes Canàries, han estat premiades als “XI Premios Magisterio a los 

Protagonistas de la Educación”. 

3.7. L’educació emocional a les Illes Balears: 

A les Illes Balears també s’han dut a terme diversos estudis i experiències més o menys 

innovadores en quant a l’educació emocional. La manera en com treballen l’educació 

emocional pot variar en projectes de centre, projectes d’aula o, simplement, activitats diverses 

i independents com ara el mindfulness o els cercles restauratius, per exemple. Concretament, 

en l’assignatura d’anglès podem veure algunes actuacions utilitzant l’educació emocional 

com, per exemple, en campaments d’estiu, però no sol ser molt comú aplicar-ho a aquesta 

assignatura. 

Mar Romero (2020), pedagoga, docent i experta en intel·ligència emocional publica aquest 

any una entrevista durant la seva visita a Mallorca sobre l’importància de l’educació 

emocional. Es centra en la importància dels errors i l’acceptació de les equivocacions com a 

part important de l’aprenentatge perquè els nens es sentin segurs. També remarca que segons 

els pensaments dels nens, tindran una qualitat de vida diferent, per això és importantíssim 

regular les emocions, ja que estan lligades en certa manera amb els pensaments. 

L’experta menciona l’educació “emocionant”, referint-se amb aquest terme al respecte i canvi 

en la mirada dels adults de tal manera que provoqui que els alumnes vulguin anar a l’escola i 

es sentin bé en ella, parant atenció, primer a la persona i als seus pensaments i emocions, i 

després al currículum. 

Linda Lantieri (2011), reconeguda professora i directora d’institut i, actualment, directora de 

l’Inner Resilience Program, programa dut a terme per onze centres escolars a Manhattan 

(Estats Units d’Amèrica), la missió del qual consisteix en ajudar als infants i als joves a 

regular les seves emocions integrant l’educació emocional i social. 

Per alguns educadors com, per exemple, Eduard Punset, exposa que aquesta professora i 

emprenedora està duent a terme una revolució important en quant a l’educació emocional a 

les escoles. 

Linda Lantieri du a terme cursos amb les seves ideologies educatives en quant a les emocions 

en diferents països. Concretament a Espanya ja s’ha implantat la seva metodologia a sis 

centres i, concretament a Mallorca, Linda Lantieri va venir al 2011 a dirigir un curs a la 

16 



 

Universitat de les Illes Balears. Aquest curs va servir per redirigir la mentalitat d’alguns 

professors en quant a l’importància de l’educació emocional en els centres educatius. 

 

Nau Escola és un centre situat a Palma de Mallorca, en el qual s’aprèn sempre des de les 

emocions, allunyant-se del sistema educatiu tradicional i posant atenció els diferents ritmes 

d’aprenentatge i les emocions establint vincles molt propers amb els alumnes. Per aconseguir 

aquests objectius al màxim nivell possible minimitzen el nombre d’alumnes per professor/a a 

deu. La directora, Katia Martorell (2019) defensa que l’aprenentatge a través de les emocions 

fa que els infants “visquin” allò que estan aprenent i si la vivència és bona, l’aprenentatge 

serà més poderós. L’assessora de l’escola assegura que els resultats després d’aplicar aquesta 

metodologia són visibles: els nens estan més predisposats a aprendre, la comunicació entre 

nens i adults havia millorat i l’ambient estava carregat d’energia i de pau, sense estrès. 

Una altra de les experiències sobre l’educació emocional que s’han portat a terme a Mallorca 

pren lloc al Col·legi Cooperatiu de Son Verí Nou, a on el projecte de centre es centra en 

l'educació emocional. Asseguren que és de vital importància dur a terme un desenvolupament 

global de tots els alumnes i no limitar-se a una ensenyança intelectual, sinó que també 

desenvolupar els aspectes emocionals dels nens per aconseguir un aprenentatge més ric i 

efectiu. Per dur a terme aquesta tasca els docents han dut a terme un Màster en Competències 

Emocionals per tal de complir al màxim amb els seus objectius i saber treballar amb totes les 

competències plantejades (empatia, autoestima, autoconeixement, habilitats socials, gestió de 

conflictes, treball en equip, etc.). A més de saber aplicar-ho a l’hora de dur a terme activitats 

sobre aquest tema amb els nens. 

Podem destacar el CEIP Puig de na Fàtima, el qual du a terme una metodologia innovadora 

parant atenció a les emocions dels nens, sense assignatures, deures ni notes. A les aules no hi 

ha taules separades, només hi ha cadires i/o caixonets a on es seuen en forma de cercle per 

poder mantenir converses entre tots, mirarse tots als ulls, etc. La seva tasca més comú és dur a 

terme cercles restauratius cada dia, al començament de les classes (saber com es senten els 

nens cada dia, en què pensen, si hi ha hagut alguna novetat en la seva vida, etc) i sempre que 

és necessari per parlar de diferents aspectes, parlar sobre possibles conflictes, com 

solucionar-los, etc. Aquesta manera de funcionar resulta molt positiva per les emocions dels 

nens, es senten tots acceptats i agust a on  estan, sense por a ser jutjats. 
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Aplicant aquesta educació emocional a l’aprenentatge de l’anglès, a Mallorca podem trobar 

diferents cursos o campaments d'estiu (aliens a l’escola convencional). Concretament en 

podem anomenar un (“Summer camps fábrica de valientes 2020: Campamento de verano de 

inteligencia emocional e inglés”) en el qual els nens aprenen aspectes de diferents àmbits i 

realitzen jocs i activitats única i exclusivament en anglès i sempre utilitzant la intel·ligència 

emocional. D'aquesta manera es fa més efectiu l’aprenentatge de l’anglès, sense pors ni 

pressió i de manera natural per cada nin. 

Una metodologia a dins les classes d’anglès que cladria mencionar és el TPRS (Teaching 

Proficiency through Reading and Storytelling). Aquesta consisteix en una metodologia creada 

expressament per ensenyar idiomes i mescla l'exposició dels alumnes a molt d’input amb 

l’Storytelling. 

 Aquest mètode ha arribat a moltes escoles del món, algunes de les quals es troben a 

Mallorca. Podem nombrar a Hélène Colinet, una formadora i professora d’idiomes amb 

l’objectiu d’ajudar a professors a crear classes de gran impacte, la qual ha estat fent 

conferències a distintes parts del món, concretament en va fer una a Mallorca (2020) parlant 

sobre aquest mètode prèviament explicat, fent èmfasi a l’input i a l’Storytelling, a la vegada 

que es gestiona la classe utilitzant la intel·ligència emocional per conèixer les diferents 

personalitats de tots els alumnes, fer que s’interessin en el contingut adaptat a ells i, sobretot 

crear entre tots un ambient bo a dins l’aula i disfrutar aprenent. 

 

4. METODOLOGIA UTILITZADA PER DESENVOLUPAR EL 

TREBALL:  

El present treball inclou l’elaboració d’una unitat didàctica adreçada a l’assignatura d’anglès i 

dirigida al segon cicle d’educació primària que consta de cinc activitats i que té l’objectiu 

d’estimular les emocions dels nens per reduir el seu filtre afectiu i fer de l’aprenentatge de 

l’anglès una tasca agradable. A més de la unitat didàctica, i amb l’objectiu de conèixer les 

diferents opinions i experiències dels professors i professores en quant a l’educació 

emocional, s’ha elaborat un qüestionari dirigit al professorat d’educació primària. 

 

4.1. Unitat didàctica  

● INTRODUCCIÓ: 
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La unitat didàctica que es proposa es titula “Aprenem amb les emocions”, inclou cinc 

activitats que duraran una sessió de 50 minuts, aproximadament, cada una. Estarà dirigida a 

una classe de segon cicle de primària. La unitat didàctica versa sobre la temàtica de 

l’educació emocional i el seu objectiu és el d’estimular les emocions dels nens a l’hora de fer 

les activitats per minimitzar el seu filtre afectiu i fer que l’aprenentatge d’aquesta llengua 

sigui agradable i no ho relacionin amb la por ni l’ansietat. A continuació s’inclouen les 

diferents que conformen la unitat didàctica: 

 

● METODOLOGIA: 

Hi ha diferents aspectes que cal destacar per explicar la metodologia que segueix la següent 

unitat didàctica. 

Primer de tot cal començar deixant clar el fil conductor que té la unitat didàctica. Constarà de 

cinc activitats les quals estan relacionades entre si seguint uns objectius generals comuns. 

Mitjançant aquestes activitats s’intentarà reduir el filtre afectiu dels nens a partir del 

tractament de les seves emocions, de manera que anul·li la seva ansietat i tensió en front de la 

tasca i augmenti la motivació i la bona actitud a l’hora d’aprendre. Amb les activitats 

plantejades s’intentarà posar èmfasi a les emocions dels nens, unificar i millorar la relació de 

la classe en general, adquirir coneixements sobre aquesta assignatura utilitzant la meditació i 

la relaxació, intentar augmentar la seva empatia i autoestima i, en conseqüència, la motivació 

enfront a la tasc i, d’aquesta manera, perdre la por i l’ansietat a l’hora d’utilitzar i d’aprendre 

la llengua. 

Les activitats plantejades estaran sempre centrades en l’alumne per promoure un aprenentatge 

el màxim adaptat a ells i elles, en el qual el mestre tingui el paper d’observador i de guia, 

sempre intentant donar la màxima independència i llibertat als nens. d’aquesta manera 

s’aconsegueix que els alumnes es sentin responsables de la seva propia feina i guanyin més 

autonomia en aquesta. 

A més, durant tota la unitat didàctica es mantindrà una ferma atenció a la suggestopedia, o 

l’ambient i les possibles estimulacions indirectes que el nen pugui rebre de manera no 

voluntaria (posant música d’ambient quan calgui, modificant el to de veu del professor/a, 

utilitzant sarcasmes o factors sorpreses durant les explicacions, etc), ja que, malgrat no sigui 

un aprenentatge directe o conscient, aquest també és molt important i ocupa una part 

important de l’aprenentatge en general.  
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La comunicació i diàleg entre els companys i entre els alumnes i professor pren un paper molt 

important durant la unitat didàctica. Aquestes conversacions i reflexions són de gran ajuda per 

conèixer les idees i coneixements inicials dels alumnes si es duen a terme de manera natural i 

dialogant, a més de exposar els seus gustos i preferències per tenir-los en compte a l’hora de 

fer futures activitats o unitats didàctiques. Aquestes converses s’intentaran dur a terme també 

al final de les activitats per exposar la seva opinió, com s’han sentit a l’hora de realitzar-la i 

per mostrar el seu acord o desacord enfront als resultats. D’aquesta manera s'aconsegueix 

crear un entorn de confiança  molt gratificant que poden utilitzar i aprofitar per sentir-se més 

còmodes a l’hora d’estar a dins classe, participar i aprendre sense pressions. 

Algunes de les activitats plantejades inclouen el treball en grup. Si el treball en grup es 

planteja correctament, aquest pot arribar a marcar una diferència molt positiva en 

l’aprenentatge dels alumnes. Distribuint els nens de manera heterogènia, les diferències entre 

ells es tornaran més valuoses, ja que cada nen aportarà els seus punts de vista i les seves idees 

enfront de la tasca, les quals enriquiran la seva feina. 

En definitiva, la metodologia utilitzada per aquesta unitat didàctica està sempre centrada en 

les necessitats de l’alumne amb l’objectiu de maximitzar els seus aprenentatges de manera 

agradable per a ells, eliminant la por a equivocar-se i augmentant la confiança entre tots els 

components de l’aula. 

 

● OBJECTIUS: 

Objectiu general: 

L’objectiu general d’aquesta unitat didàctica consisteix en estimular les emocions mitjançant 

diferents tipus d’activitats perquè, d’aquesta manera, es mantengui baix el filtre afectiu dels 

nens i portin a terme l’aprenentatge de l’anglès exempt de qualsevol tipus de pressió i/o 

actituds negatives. 

 

Objectius de cicle: 

L’ensenyament de la llengua estrangera en aquesta etapa té com a objectiu el 

desenvolupament de les capacitats següents: 
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- Escoltar i comprendre missatges orals dins un context i amb suport visual, utilitzant 

les informacions rebudes per fer tasques relacionades amb la situació i amb la seva 

experiència. 

- Expressar-se oralment amb correcció i amb una entonació adequada en situacions 

quotidianes o properes a la realitat, emprant els procediments verbals i no verbals 

adequats a la situació i amb una actitud respectuosa i de 

cooperació. 

- Llegir de forma comprensiva paraules, frases, oracions i textos diversos, amb 

una bona pronunciació. 

- Escriure paraules, frases, oracions i textos amb finalitats variades sobre temes 

tractats prèviament a l’aula amb l’ajut, si cal, de models. 

- Desenvolupar la competència en comunicació lingüística oral i escrita per 

comunicar-se i interactuar amb els altres, aprendre, expressar les opinions... 

- Aprendre a fer servir amb progressiva autonomia els mitjans convencionals, 

audiovisuals, les tecnologies de la informació i la comunicació com a instruments per 

comunicar-se i per aprendre la llengua estrangera. 

- Utilitzar els coneixements, habilitats, destreses i experiències prèvies amb altres 

llengües per adquirir d’una manera més ràpida, eficaç i autònoma la llengua 

estrangera. 

- Emprar estratègies per aprendre a aprendre, com l’ús de recursos gestuals, fer 

preguntes... 

- Mostrar una actitud receptiva, d’interès, d’esforç i de confiança amb la pròpia 

capacitat d’aprenentatge i d’ús de la llengua estrangera. 

- Desenvolupar l’interès per gaudir de l’aprenentatge de la llengua estrangera en un 

ambient divertit i lúdic. 

- Valorar la llengua estrangera i les llengües en general com a mitjans de comunicació i 

entesa entre persones de procedències i cultures diverses i com a eines d’aprenentatge. 

Objectius concrets 
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Una vegada s’incloguin les activitats amb el seu procediment i característiques concretes, 

s’integraran els objectius concrets de cada activitat individual. Aquests objectius fan 

referència als coneixements tant teòrics com pràctics, que els alumnes han d’adquirir en la 

mesura del possible en acabar i durant cada activitat. A part també es poden localitzar 

objectius de caire actitudinal enfront alguna de les activitats plantejades.  

 

● COMPETÈNCIES: 

Durant la unitat didàctica es duran a terme una sèrie de competències a dins l’aula mitjançant 

les activitats i les seves explicacions: 

- Competència en comunicació lingüística: estudi de la llengua de manera natural i 

directa, amb el mateix sentit com es fa amb la primera llengua. 

- Competència digital: a l’hora d’estudiar la llengua aquesta la competència digital és 

bastant útil per facilitar l’accés senzill i immediat a un flux d’informació que 

augmenta cada dia. 

- Competència d’aprendre a aprendre: la reflexió sobre l’aprenentatge personal, de 

manera que cada infant identifiqui com aprèn millor i de manera autònoma. 

- Competències socials i cíviques: interès per conèixer altres cultures i per relacionar-se 

amb altres persones, parlants o aprenents d’aquesta llengua. D’aquesta manera, 

s’afavoreix la tolerància i la integració. 

- Competència de consciència i expressions culturals: a través de la introducció de 

textos i models lingüístics de caire literari i cultural. 

 

● CONTINGUTS: 

Alguns dels continguts que es treballaran en la unitat didàctica estaran prefixats per el/la 

professor/a. Però, a causa de que moltes de les activitats estan centrades en la conversa, 

creacions per part dels nens, etc, poden sorgir altres continguts no preparats anteriorment, 

pero igualment acceptats i valorats. A continuació es troba una llista dels continguts que es 

durien a terme (o podrien sorgir durant les activitats) en el cas de dur a la pràctica la unitat 

didàctica. 
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BLOC 1. COMPRENSIÓ DE TEXTOS ORALS (LISTENING) 

1.1. Estratègies de comprensió 

- Ús d’informació prèvia sobre el tipus de tasca i tema. 

- Distinció dels tipus de comprensió (sentit general, informació essencial, punts 

principals). 

- Formulació d’hipòtesis sobre el contingut i el context. 

1.2.Aspectes socioculturals i sociolingüístics. 

- Normes de cortesia i convencions socials.  

- Costums, valors, creences i actituds.  

- Llenguatge no verbal.  

- Registres. 

1.3. Funcions comunicatives. 

-  Habilitat, capacitat, gust, preferència, opinió, acord o desacord, sentiment, intenció. 

- Narració d’esdeveniments passats i recents. 

- Petició i oferiment d’ajuda, informació, instruccions, objectes, opinió i permís. 

-  Establiment i manteniment de la comunicació. 

1.4. Estructures sintacticodiscursives. 

- Relacions temporals . 

- Afirmació i negació.  

- Exlamació i interrogació. 

- Expressió de l ’existència, l’entitat i la qualitat. 

BLOC 2. PRODUCCIÓ DE TEXTOS ORALS: EXPRESSIÓ I INTERACCIÓ (SPEAKING) 

2.1. Estratègies de producció  

2.1.1. Planificació  

- Concepció del missatge amb claredat, distinció de les idees principals i l’estructura 

bàsica.  

- Adaptació del text al destinatari, context i canal, i ús del registre i l’estructura del 

discurs adequats. 
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2.1.2. Execució 

- Producció de textos orals breus treballats prèviament a través de rutines, 

representacions, etc. 

- Expressió del missatge amb claredat, coherència i estructuració- 

- Ús de coneixements previs. 

2.2. Aspectes socioculturals i sociolingüístics  

- Normes de cortesia i convencions socials .  

- Costums , valors, creences i actituds .  

- Llenguatge no verbal .  

- Registres . 

2.3. Funcions comunicatives 

- Expressió d ’ habilitat, capacitat, gust, preferència, opinió, acord o desacord, 

sentiment, intenció. 

- Narració d'esdeveniments passats i recents. 

- Petició i oferiment d'ajuda, informació, instruccions, objectes, opinió i permís.  

- Establiment i manteniment de la comunicació. 

2.4. Estructures sintacticodiscursives 

- Relacions temporals . 

- Afirmació i negació.  

- Exlamació i interrogació. 

- Expressió de l ’existència, l’entitat i la qualitat. 

2.5. Lèxic oral d ’ ús freqüent (producció) 

BLOC 3. COMPRENSIÓ DE TEXTOS ESCRITS (READING) 

3.1. Estratègies de comprensió 

- Ús d’informació prèvia sobre el tipus de tasca i tema. 

- Formulació d’hipòtesis sobre el contingut i el context. 

3.2.Aspectes socioculturals i sociolingüístics 

-  Normes de cortesia i convencions socials.  

- Costums, valors, creences i actituds.  

- Llenguatge no verbal.  

- Registres. 

3.3. Funcions comunicatives 
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- Habilitat, capacitat, gust, preferència, opinió, acord o desacord, sentiment, intenció. 

- Narració d’esdeveniments passats i recents. 

3.4. Estructures sintacticodiscursives 

- Relacions temporals  

- Afirmació i negació. 

- Expressió del temps. 

- Expressió de la quantitat. 

3.5. Lèxic escrit d'ús freqüent (recepció) 

BLOC 4. PRODUCCIÓ DE TEXTOS ESCRITS: EXPRESSIÓ I INTERACCIÓ (WRITING) 

4.1. Estratègies de producció  

4.1.1. Planificació 

- Ús de les pròpies competències generals i comunicatives per fer eficaçment la tasca. 

- Utilització adequada de recursos lingüístics o temàtics . 

4.1.2. Execució 

- Expressió del missatge amb claredat ajustant-se als models i fórmules. 

- Ús de coneixements previs. 

4.2. Aspectes socioculturals i sociolingüístics  

- Normes de cortesia i convencions socials.  

- Costums, valors, creences i actituds.  

- Llenguatge no verbal.  

- Registres. 

4.3. Funcions comunicatives 

- Expressió d’habilitat, capacitat, gust, preferència, opinió, acord o desacord, sentiment, 

intenció. 

- Narració d ’esdeveniments passats i recents. 

- Petició i oferiment d ’ajuda, informació, instruccions, objectes, opinió i permís. 

4.4. Estructures sintacticodiscursives 

- Relacions temporals. 

- Afirmació i negació. 

- Expressió de la quantitat 

- Expressió de l ’espai. 

4.5. Lèxic escrit d'ús freqüent (producció).  
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● ACTIVITATS: 

 

ACTIVITAT 1:  

Nom de l’activitat La bústia de l’amistat 

Objectius - Reconèixer les paraules en anglès a l’hora de llegir les cartes 

enviades pels companys. 

- Elaborar escrits positius en anglès per als companys. 

-  Ser conscient de la utilitat de l’anglès més enllà d’aspectes 

acadèmics. 

- Identificar i memoritzar el format que han de tenir les cartes. 

Espai utilitzat La classe 

Materials - Capsa de cartró amb un forat i decorada. 

- Model de carta ja escrita amb el seu sobre 

- Fols de paper 

- Cola de barra. 

- Tisores. 

Temporalització - Explicació sobre la dinàmica de la bústia i l'escriptura i 

enviament de cartes: 15 min. 

- Activitat per aprendre com escriure i enviar-les: 35 

min. 

 

Descripció de l’activitat  Aquesta és la primera activitat que es durà a terme i es 

mantindrà durant tot el curs. Es tracta d’una bústia que es 

posarà a un lloc de la classe (sempre al mateix lloc). Els nens 

podran escriure’s cartes entre ells i posar-les a dins la bústia. 

Cada divendres les cartes es repartiran i se les enduran a casa 

per llegir-les i respondre-les. Aquesta és una activitat lliure, 

poden escriure sobre el tema que vulguin, contar-se el que 
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vulguin, etc. Les úniques restriccions que es posen són que 

sempre han d’estar escrites en anglès i que s’han de respondre 

sempre. 

Abans de posar en marxa la bústia s’explicaran alguns aspectes 

importants a l’hora d’escriure cartes (l’estructura establerta de 

les cartes en si, la informació que han d’escriure en el sobre, 

etc). 

Després d’haver explicat la teoria i la dinàmica de l’activitat 

s’iniciarà una activitat que consistirà en escriure la primera 

carta, per escriure-la es farà un sorteig amb tota la classe, 

s’apuntarà cada nom dels alumnes a distints paperets i cada 

alumne n’agafarà un. Els nens hauran d’escriure una carta 

adreçada al company/a que li ha tocat, i hauran d’escriure el 

missatge que volen que aquesta persona sàpiga sobre el tema 

que s'estimen més, després la ficaran a una sobre de paper fet 

per ells i les posaran a la bústia. El divendres següent es 

repartiran aquestes cartes i les cartes que s’hagin anat escrivint 

els nens. 

Justificació de l’activitat Amb aquesta activitat es pot fomentar l’escriptura en anglès 

sense la por de ser avaluats i d’equivocar-se i amb la llibertat 

que els otorga aquest fet. A més, pot ser una gran ajuda per la 

seva autoestima, el fet de rebre cartes amb missatges positius 

especialment dirigides a ells. El format que tenen les cartes i 

que han d’adoptar per escriure-les pot ser un tema transversal, 

ja que quan ho hagin d’aprendre a les assignatures de les altres 

dues llengües ja ho tindran vist i après. 
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ACTIVITAT 2:  

Nom de l’activitat Junts formem objectes 

Objectius - Comprendre que equivocar-se és una part important de 

l’aprenentatge. 

- Recordar vocabulari variat après anteriorment. 

- Elegir improvitzadament un objecte relacionat amb 

l’anteriorment dit. 

Espai utilitzat L’aula  

Materials - Tres capses de cartró. 

- Paperets amb paraules en xinès (substantius, verbs i 

llocs). 

- Fotocòpia guia amb les traduccions per al professor/a. 

Temporalització - Explicació i joc sobre frases xineses: 20 min. 

- Explicació i joc sobre improvització: 30 min. 

Descripció de l’activitat  L’activitat començarà amb un joc introductori per al qual es 

dividirà la classe en parelles o grups de 3. Davant la classe hi 

haurà tres capses (una capsa tindrà papers amb substantius, una 

altra els tindrà amb adjectius i la darrera amb llocs), totes les 

paraules de les capses estaran escrites en xinès (a partir dels 

sons i amb el nostre abecedari). A cada ronda sortiran tres 

parelles de la classe, cada una agafarà un paperet d’una de les 

tres capses i el llegiran (primer el de la capsa de noms, després 

el de la capsa de’adjectius i, per últim, el de la capsa de llocs). 

El resultat serà una frase en xinès. El professor/a haurà de 

traduir la frase amb ajuda d’una fitxa amb totes les traduccions 

dels paperets. Es faran tantes rondes com parelles o grups de 

tres hi hagi a la classe. 
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Una vegada realitzada aquesta introducció es realitzarà 

l’activitat principal, la qual estarà centrada amb la 

improvisació. Es deixarà un espai al front de la classe i els 

alumnes es distribuiran en una fila. El primer de la fila haurà 

de pensar en un objecte ràpidament, sortirà al front de la classe 

i es col·locarà com si fos l’objecte pensat (imitant la seva 

forma), a continuació dirà en veu alta l’objecte que ha pensat 

en anglès (si no sap el nom en anglès el dirà en català i, si algú 

a la classe sap la traducció l’ajudarà, si no, el/la professor/a els 

ho dirà mentre ho apunta a la pissarra). Per exemple, si ha 

pensat en una taula dirà: “I am a table”. El següent alumne de 

la fila haurà de pensar amb un objecte relacionat amb el 

primer, en aquest cas relacionat amb una taula, per exemple, 

una cadira. Sortirà també al davant, es col·locarà en forma de 

cadira devora la taula i dirà “I’m a chair”. A continuació sortirà 

un tercer alumne i farà el mateix. Per exemple, si vol ser la 

persona que està estudiant a la taula sortirà a “l’escenari”, es 

seurà damunt el company que fa de cadira i s’acostarà a la 

taula mentre diu: “I’m the boy who is sitting on the chair next 

to the table”.  

A l’escenari només hi poden haver un màxim de 3 alumnes, 

per això, el següent alumne abans de sortir haurà de triar un 

dels objectes que ja hi ha a l’escenari (per exemple: “I choose 

the table”), en aquest cas la persona i la cadira s’haurien 

d’anar. Després de triar l’objecte que vol seguirà com ho 

estaven fent: pensarà en un objecte relacionat amb el que hi ha 

a l’escenari (la taula), sortirà , es posarà en la posició de 

l’objecte que ha triat i dirà l’objecte en alt. Per exemple, si 

pensa en una estovalla, sortirà, es posarà estirat damunt la taula 

i dira: “I am a tablecloth”. El joc continuarà d’aquesta manera 

fins que hagin sortit tots els alumnes. El profesor/a estarà 
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sempre al voltant per resoldre dubtes, dirigir l’activitat i ajudar 

als alumnes a traduir paraules que no saben. 

Al final de l’activitat tots repassaran les paraules dites, les 

quals el professor/a haurà estat escrivint a la pissarra 

Justificació de l’activitat La introducció de l’activitat consisteix en un petit joc perquè 

els nens s’amollin i perdin la vergonya. En ser un idioma que 

ningú a la classe coneix ningú en pot saber més que els altres 

(a no ser que hi hagi un alumne/a xinès/a, en aquest cas 

s’hauria de canviar la llengua escollida), per tant perdran la por 

a equivocar-se ja que no ho poden fer millor ni pitjor que els 

companys. Tindran confiança en si mateixos ja que tots estan 

en igualtat de condicions. 

L’activitat d’acontinuació és una activitat d'improvisació, una 

vegada feta la introducció i ja estiguin amollats estaran més 

preparats per fer aquest tipus d’activitat. Aquesta activitat 

funcionarà per apropar-se més als companys, el fet de dir 

paraules d’objectes relacionats crea una cadena llarga entre 

tots. A més el fet d’haver de pensar tan ràpid fa que no els doni 

temps de pensar si està bé o no la paraula i, per tant, els lleva la 

por una mica més, ja que l’equivocació seria molt comú en 

aquesta activitat. 

 

ACTIVITAT 3:  

Nom de l’activitat Junts connectem 

Objectius - Adquirir un cert nivell de concentració. 

- Ser conscient d’un mateix 

- Valorar les pròpies virtuts. 

- Memoritzar i reconèixer els noms dels nous adjectius 

apresos en anglès. 

- Recordar els noms dels adjectius prèviament apresos en 
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anglès. 

Espai utilitzat El pati i la  classe 

Materials - Aparells per reproduir música. 

- Diferents audios sobre els sons de la naturalesa (ocells, 

vent, arbres, pluja, riu, mar, etc.) 

- Un bol tibetà. 

Temporalització - Activitats de mindfulness: 20 min. 

- Activitat principal: 30 min. 

Descripció de l’activitat Aquesta activitat constarà d’una introducció utilitzant el 

mindfulness i una activitat principal.  

Per a l’activitat introductoria s’haurà de sortir al pati, el 

professor/a haurà col·locat alguns dispositius d'àudio a quatre 

llocs del pati diferents (els àudios consistiran en diferents sons 

naturals com, per exemple, rius, la mar, ocells, grills, vent, 

pluja, etc). Els nens es dividiran en quatre grups i es seuran 

cada grup en un espai prèviament preparat pel professor/a, 

tancaran els ulls i escoltaran els diferents renous de l’ambient i 

de l’àudio que els ha tocat, analitzant-los i memoritzant-los. 

Quan tots els grups hagin passat per els quatre espais es 

reuniran tots amb el professor/a i parlaran de tot el que han 

escoltat en anglès, de com s’han sentit, etc. 

A continuació es pujarà a la classe i el professor/a els 

ensenyarà un instrument anomenat bol tibetà i, després 

d’explicar-los com funciona, els parlarà del que faran a 

continuació amb aquest instrument: Els alumnes s’hauran 

d’ajeure en terra respirant profundament o tancant els ulls, el 

professor/a tocarà una vegada el bol, el qual emetrà un so 

profund i  continuat que crearà una sensació de pau, aprofundir 

en la seva ment i crear relaxació en general. El professor/a 
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demanarà als alumnes que es centrin en el so (el qual cada 

vegada s’anirà esvaint poc a poc) i que, quan deixin de 

sentir-ho completament alcin una mà, però sense fer soroll ni 

aixecar-se, per deixar la resta de companys que segueixin 

escoltant el so concentrar-se. 

Una vegada realitzada aquesta introducció es podrà passar a 

l’activitat principal. Dies abans s’haurà demanat als alumnes 

que diguin per aquest dia diversos elements naturals: copinyes, 

pinyes, fulles, branques, etc., o materials reciclats (taps, pots 

petits buids, llaunes, etc.). Cada nen tindrà tres materials a on 

hauran d’escriure tres adjectius positius en  anglès, que pensin 

sobre ells mateixos (un adjectiu a cada objecte). Una vegada 

fet, els objectes es penjaran amb cordes a un pal horitzontal de 

manera que es creï un mòbil de tres adjectius per a cada nen. 

Al final es repassaran tots els adjectius diferents que hagin 

emprat i s’escriuran a la pissarra traduïts al català. 

Justificació de l’activitat Aquesta activitat prèvia pot ajudar als nens a concentrar-se i 

tranquil·litzar-se augmentant la seva capacitat de concentració, 

conèixer-se a ells mateixos i aprofundir en les seves emocions. 

Podria ser adequada per dur-la a terme abans d’alguna activitat 

que exigeixi concentració i/o motivació per part dels alumnes. 

En quant a l’activitat principal en si mateixa té l’objectiu 

d’aconseguir que els nens tinguin un millor i més clar 

autoconcepte de si mateixos. 

 

 

 

 

ACTIVITAT 4:  

Nom de l’activitat Recerca de solucions 
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Objectius - Reconèixer els propis problemes i inquietuds. 

- Participar a l’hora de donar consells als companys. 

- Esforçar-se en formular i escriure les frases en anglès 

sempre que sigui possible. 

Espai utilitzat La classe 

Materials - Capsa de cartró. 

- Papers. 

- Bolígrafs o llàpis.  

Temporalització - Explicació de l’activitat: 10 min. 

- Duta a terme de l’activitat: 40 min. 

Descripció de l’activitat En aquesta activitat cada nen ha d’escriure a un paper una cosa 

que no contarien a ningú de si mateixos i que els crein tensió o 

preocupació (ho hauran d’escriure en anglès sempre que sigui 

possible, sino estan segurs de com s’escriuen els diferents 

aspectes ho podran escriure en català a la part d’abaix també). 

Després es posaran tots els papers a dins una capsa i cada nen 

n’agafarà un a l’atzar (ningú sap de qui és cada paper, si volen 

poden modificar la lletra o fer el que creguin necessari per tal 

que no es pugui reconèixer). Els nens, una vegada hagin agafat 

un paper cada un es posaran en cercle i, per torns, llegiran el 

paper que els ha tocat, cada problema llegit es discutirà de 

manera anònima i es parlarà sobre quines solucions o consells 

es poden donar a l’autor anònim de l’escriu. D’aquesta manera 

tots els nens es sentiran acollits per als seus companys i 

comprendran que tots son mereixedors de consells i de l’ajuda 

dels seus companys. 

Justificació de l’activitat Amb aquesta activitat es vol aconseguir que tots els nens es 

sentin acollits per els seus companys i comprenguin que tots 

33 



 

són mereixedors de consells i d’ajuda per part de la classe. 

Utilitzem el diàleg i conversa en anglès durant cada comentari 

de cada paper perquè es sentin còmodes a l’hora de parlar-lo i 

per que creguin que l’estan utilitzant per una situació útil com 

és ajudar als companys i no només per aprendre continguts 

carents de significat i sentit per a ells. 

També cal dir que si no saben una paraula la poden dir en 

espanyol perquè els companys o professor/a l’ajudin a 

traduir-la, així no tinguin por a parlar. 

 

ACTIVITAT 5:  

Nom de l’activitat Cercle d’elogis 

Objectius - Recordar els adjectius en anglès. 

- Apreciar les virtuts dels companys. 

- Acceptar les pròpies virtuts. 

Espai utilitzat La classe 

Materials Post its 

Temporalització Explicació i realització de l’activitat: 30 min. 

Discussió de l’activitat: 10 min. 

Descripció de l’activitat  Els nens es posaran en grups de sis alumnes i cada alumne 

haurà de tenir cinc post its a la mà i un bolígraf. Cada grup es 

col·locarà en cercle envoltant a un dels companys del grup, el 

qual estarà enmig del cercle. L’alumne que estigui en el centre 

tancarà els ulls i els altres membres del grup escriuran als post 

its trets positius en anglès (si no saben la traducció els poden 

escriure en català) de la persona que està enmig. Poden ser trets 

físics, psicològics, habilitats, etc. Hauran d’utilitzar un post it 

per tret positiu i els aferraran al cos del company que estigui en 
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el centre (com a màxim cada alumne podrà utilitzar 5 post its 

per cada company). Tots els alumnes hauran de passar per el 

centre i donarem un temps de 5 minuts per persona. Al final de 

l’activitat s’asseuran tots en cercle i hauran de llegir (si volen) 

els trets positius que els seus companys els han dedicat, es 

comentarà en què pensen, com es senten, etc. i, en acabar 

l’activitat es repassaran tots els adjectius o paraules que han 

escrit traduint aquelles que no han sabut escriure en anglès. 

Justificació de l’activitat Aquesta activitat pot ajudar als alumnes a crear un 

autoconcepte positiu d’ells mateixos i, així, promoure el seu 

interès i participació a classe disminuint la seva por a causa 

d’un autoconceptes d’ells mateixos pobra.  

 

● CRITÈRIS D’AVALUACIÓ: 

Durant el temps que duri la unitat didàctica es durà a terme una avaluació continua, adaptada 

a cada activitat de manera individual i a partir dels objectius concrets d’aquestes, observant 

els processos de cada dia que els nens aconsegueixin en tots els aspectes treballats. En la 

rúbrica següent s’avaluaran els aspectes més importants de la unitat didàctica en general que 

s’espera que els nens adquereixin, pero en cap cas serà la única font d’avaluació, ja que 

l’avaluació contínua té un paper més important: 

 

 Excellent Bé Acceptable Insuficient 

Participa 

activament en 

els diàlegs de 

classe 

Participa molt a 

classe. 

Participa 

bastant a classe 

Participa poc a 

classe. 

No participa 

gens a classe. 

Intenta utilitzar 

l’anglès sempre 

que pot 

Utilitza sempre 

l’anglès per 

parlar i escriure 

Utilitza l’anglès 

quasi sempre i 

de manera 

Utilitza l’anglès 

poques vegades 

i de manera no 

No utilitza mai 

l’anglès per 

parlar ni 
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de manera 

generalment 

correcta 

correcta a 

vegades. 

molt correcta. escriure. 

Entén el que 

llegeix o escolta 

en anglès 

Entèn sempre la 

major part del 

que llegeix o 

escolta. 

Entèn a vegades 

la major part del 

que llegeix o 

escolta. 

 

Entén poques 

vegades part del 

que llegeix o 

escolta. 

No entèn quasi 

mai el que 

llegeix o 

escolta. 

Participa i 

treballa en grup 

correctament 

Participa 

sempre a l’hora 

de treballar en 

grup. 

Normalment 

participa a 

l’hora de 

treballar en 

grup. 

Poques vegades 

participa a 

l’hora de 

treballar en 

grup. 

Quasi mai 

participa a 

l’hora de 

treballar en 

grup. 

Es mostra 

receptiu i 

motivat per fer 

les activitats 

Sempre està 

receptiu i 

motivat per fer 

les activitats. 

Normalment 

està receptiu i 

motivat a l’hora 

de fer les 

activitats. 

Poques vegades 

està receptiu i 

motivat per fer 

les activitats. 

Quasi mai es 

mostra receptiu 

i motivat per fer 

les activitats. 

 

4.2. Instrument d’investigació:  

En aquest apartat es presenta l’instrument d’investigació elaborat, un qüestionari que va 

dirigit a quatre professionals de l’educació primària, i que consta de dotze preguntes de 

resposta opcional que versen sobre l’educació emocional aplicada a les aules de primària i, 

més concretament a la classe d’anglès. L’objectiu principal de tal qüestionari és conèixer i 

comparar diferent informació proporcionada per aquests professionals de l’educació basada 

en les seves experiències, idees i coneixements relacionats amb l’educació emocional a dins 

les aules d’educació primària en general i a dins les classes d’anglès. 

En quant a les preguntes del qüestionari en si, es poden dividir en quatre blocs: el primer 

engloba les cinc primeres preguntes, les quals són preguntes de resposta curta i tenen 
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l’objectiu de presentar el professorat participant, ja que són preguntes de caire 

contextualitzant per saber, per exemple, l’edat, el gènere o el lloc de feina del professorat, etc. 

Les dues preguntes vinents pertanyen a un camp temàtic i bloc diferent. Aquestes tenen 

l’objectiu de saber en més profunditat l’opinió dels enquestats en quant a l’educació 

emocional en si, què pensen sobre els seus beneficis, inconvenients i la seva utilitat per 

millorar l’aprenentatge de les segones llengües. A més, aquestes dues preguntes consisteixen 

en preguntes obertes en les que els participants poden entendre's tot el que necessitin. 

A continuació, en el tercer bloc es poden trobar les següents quatre preguntes, que versen 

sobre l’experiència dels professors participants en quant a l’educació emocional a dins les 

seves aules i, el seu objectiu és el de conèixer les seves experiències i contactes concrets amb 

l’educació emocional: si alguna vegada han dut a la pràctica l’educació emocional amb els 

seus alumnes (tant a nivell d'aula com al de centre), com ho duen a terme en cas afirmatiu, i 

també si han participat a algun curs o formació en quant a l’educació emocional, etc. 

La darrera pregunta del qüestionari pertany al darrer bloc, i va dirigida a una de les activitat 

propostes a la unitat didàctica d’aquest treball i el seu objectiu és el d'obtenir un feedback 

provinent del professorat participant a partir de la seva experiència com a professionals de 

l’educació primària, així com saber possibles millores d’aquesta. 

En quant al format de les preguntes, la majoria d’elles consisteixen en preguntes obertes, en 

les quals poden escriure més o menys quantitat de text, segons el que necessitin per dur a 

terme les seves respostes. A més, també podem trobar tres preguntes de múltiple opció, 

d’entre les quals es pot triar una resposta única. Dues d’aquestes preguntes pertanyen al 

primer bloc que hem comentat prèviament per presentar les dades generals en quant al 

professorat participant. Una d’elles consisteix en elegir el gènere dels enquestats i l’altra per 

establir els anys d’experiència que tenen a dins el camp de la docència de l’educació primària. 

En canvi, la tercera pregunta de múltiple opció pertany al tercer bloc de preguntes que versen 

sobre les experiències i postes en pràctica de l'educació emocional a dins les aules del 

professorat participant. La pregunta en qüestió tracta de seleccionar la freqüència, nivellada 

de l’1 al 5, en que utilitzen la llengua anglesa per referir-se als seus alumnes a l’aula d’anglès, 

en el cas que imparteixin aquesta assignatura. 

En total, el qüestionari complet que es presentarà a continuació consta de dotze preguntes, al 

principi de les quals s’inclourà una definició proporcionada per tenir present què és 

l’educació emocional en si abans de realitzar-ho:  
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A partir de la definició de l’autor Rafael Bisquerra(2011), l’educació emocional és una 

resposta a les necessitats socials que no estan el suficientment ateses en l’actual currículum 

escolar, i que son, en general, conseqüència de l’analfabetisme emocional. D’entre aquestes 

necessitats trobem l’ansietat, estrés, depressió, violència, comportaments de risc, etc. El 

resultat de l'educació emocional serien les competències emocionals: els coneixements, 

capacitats o habilitats necessàries per prendre consciència i regular les pròpies emocions. 

El qüestionari complet s’inclou a continuació: 

1. Gènere. 

2. Edat (opcional). 

3. Anys d’experiència com a educador/a. 

4. Quin és el nom del centre en el que imparteix classe actualment?. 

5. Quines assignatures són les que imparteix al centre? 

6. Considera que és important treballar l’educació emocional en les aules d’educació 

primària? Per què? Quins són, segons la seva opinió, els principals beneficis i 

inconvenients? 

7. Creu que treballar amb l’educació emocional dels nens i nenes pot ajudar a perdre la 

seva por a l’hora de parlar i aprendre llengües a les quals no estan acostumats? Per 

què? 

8. Ha assistit a algun curs sobre l’educació emocional? En cas afirmatiu, ha tingut la 

possibilitat de portar a terme a l’aula algun dels aspectes tractats en el curs?. 

9. Ha tingut la possibilitat de portar a terme alguns dels continguts sobre l’educació 

emocional en general amb els nens i nenes de la seva classe (mindfulness, activitats 

per augmentar l’autoestima i la motivació, etc.)? Si la resposta és afirmativa, de quina 

manera ho ha treballat? 

10. Es treballa o s’ha treballat l’educació emocional com a projecte o treball 

interdisciplinari a nivell de centre o classes en general? Es practica més concretament 

a nivell de classe d’anglès? En cas afirmatiu, quines activitats solen ser les que 

utilitzeu per promoure aquesta educació emocional? 

11. Nivellant de 1 a 5, amb quina freqüència s’utilitza l’anglès a les classes d’aquesta 

assignatura? 

12. En quant a la segona activitat de la unitat didàctica que planteig com a part d’aquest 

treball (“junts formem objectes”), la qual consisteix en dues sub-activitats en les que, 
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primerament tracten de llevar la por i la vergonya dels nens per seguir amb una 

activitat d'improvisació.  

Es podria obtenir una avaluació o feedback sobre aquesta activitat a partir de la seva 

experiència com a docent en educació  primària? la considera apropiada? considera 

que realment fomenta l’educació emocional? Quins aspectes a millorar i/o a mantenir 

considera que té?  

 

4.2.1. Participants 

Els participants que han dut a terme el qüestionari són quatre en total i consten de tres dones i 

un home d’una edat mitjana de 51 anys. Dos dels professionals treballen actualment al CEIP 

Son Pisà, mentre que els altres dos treballen al CEIP Es Pil·larí i al CEIP Puig de na Fàtima. 

Una experiència de 10 o més anys com a professionals de la docència primària és atribuïda a 

tres dels professors, mentre que el restant compta amb una experiència professional d’entre 6 

a 9 anys en el mateix camp.  

Passant a les assignatures impartides per els participants , dos d’ells imparteixen única i 

exclusivament l’assignatura d’anglès. El tercer professor, a part de l’assignatura d’anglès 

també ensenya les altres llengües (català i castellà), i el darrer, és una tutora i, per tant, 

imparteix les assignatures de naturals, socials, matemàtiques, català, castellà i valors. 

En quant al procés d’administració, els quatre professionals varen ser localitzats i contactats 

mitjançant els nombres de telèfon que van proporcionar ells mateixos durant els períodes de 

pràctiques 2018-2019 i 2019-2020.  

El qüestionari ha estat contestat de forma anònima i via online mitjançant l’enllaç a 

continuació proporcionat: 

(https://app.evalandgo.com/s/?id=JTk3cCU5OGwlOTklQUU=&a=JTk2cCU5OGolOUElQjE

=). De mitjana per cada pregunta, els participants han tardat entre 6 i 21 segons per respondre 

les preguntes més curtes i entre 38 segons i 4 minuts per respondre les preguntes llargues. 

 

5. RESULTATS  I DISCUSSIÓ 

Resultats: 

A partir de les respostes obtingudes del professorat participant a través del qüestionari, la 

majoria de participants considera que l’educació emocional és súmament important en 
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l’aprenentatge dels nens, a més d’exposar que la majoria d’ells també han dut a la pràctica 

aquesta educació emocional amb els nens als quals ensenyen. 

A continuació es planteja un repàs de les diferents preguntes del qüestionari i les seves 

respostes comparant-les entre si i ressaltant les coincidències, diferències entre elles, etc. 

En relació a la pregunta que versa sobre l’opinió del professorat en quant a la importància de 

l’educació emocional a dins l’aula de primària, els quatre participants coincideixen en que 

l’educació emocional és imprescindible per treballar a l’aula i aconseguir una bona educació 

integral en l’alumne: “No només és important, és imprescindible. Els infants són un tot, no es 

pot separar la part emocional a l'hora d'ensenyar/aprendre.”, “És una obligació per poder 

acompanyar l'infant en el seu desenvolupament integral.”.  

A part, malgrat el comentat prèviament, un dels professors ha exposat una visió negativa 

sobre la tasca de la majoria d’escoles en quant a l’educació emocional. Assegura que, malgrat 

la importància de mantenir un equilibri en l’educació emocional de l’alumne, els professors 

només enfoquen l’educació dels nens en l’aprenentatge de la matèria: “No s'està fent aquesta 

feina a l'escola. Com professors només ens concentrem a ensenyar la llengua anglesa, però 

no fem feina específica emocional amb els alumnes.”. 

En quant als inconvenients sobre l’educació emocional aplicada a l’aula, un dels professionals 

ha conclòs que no troba cap inconvenient, per altra banda, la resta atribueixen els 

inconvenients a la falta de temps (afirma que si s’inverteix més temps en l’educació 

emocional, el temps real per treballar l’assignatura en si es queda molt curt); i a la dificultat 

d’organització dels centres, la necessitat de formació del professorat i de la coordinació entre 

famílies i escoles.  

Passant a la pregunta del qüestionari que versa sobre la possibilitat de perdre la por dels nens 

a parlar i aprendre les segones llengües utilitzant l’educació emocional, tots els professionals 

enquestats coincideixen en que efectivament, l’educació emocional pot servir per fer que els 

alumnes perdin la por i millorin el seu aprenentatge de la llengua anglesa. La majoria d’ells 

defensen que és clau l’autoconfiaça i la seguretat en ells mateixos per el seu aprenentatge i, 

també és important saber elegir bé les activitats per treballar-ho. Un dels professors destaca 

que els nens s’han de poder equivocar sense que aquest fet sigui negatiu, han de saber que 

equivocar-se és part del seu aprenentatge: “L'educació emocional et proveeix, entre d'altres 

eines, de la seguretat necessària per a atrevir-te a xerrar en llengües que no domines i a 

donar-te l'oportunitat d'equivocar-te i aprendre dels teus errors.”. 
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Centrant-nos en la pregunta que demana si els participants han tingut l’oportunitat d’assistir a 

algun curs o formació sobre l’educació emocional aplicada a educació primària, dos dels 

professionals afirmen que han assistit o assisteixen a algun curs sobre l’educació emocional. 

A l’escola a on treballa un d’ells es va treballar l’educació emocional a algunes de les 

formacions de mestres dutes a terme, a més, també varen crear qüestionaris (CESC) per 

analitzar les relacions i interaccions entre els nens del grup a dins l’aula i, així planificar com 

podien ajudar-los a gestionar les seves emocions i millorar la relació a nivell de grup. 

Per altra banda, el segon professor mencionat que ha afirmat haver dut a terme algun tipus de 

formació sobre aquest tema, exposa que actualment, a nivell de centre estan treballant amb 

l’educació emocional per aconseguir fer d’aquesta una línia metodològica per aplicar-la al 

treball dels seus alumnes. 

En quant a la pregunta sobre si han portat a terme amb els seus alumnes algun contingut sobre 

l’educació emocional en educació primària, els professionals que l’han resposta, han exposat 

idees i pràctiques diferents:  

Un d’ells va començar a practicar el mindfulness amb els nens després dels patis, però 

assegura que el resultat  no va ser bo, ja que els nens no es relaxaven i seguien igual que 

abans, per tant, va deixar l’activitat al poc temps. 

Per altra banda, un altre dels professors parla sobre la posta en pràctica d’activitats 

relacionades amb la provenció de conflictes de Paco Coscón (activitats per deixar aflorar els 

conflictes i intervenir-los quan aquests encara no han arribat al nivell de crisi, ja que els 

conflictes són inevitables i, a la vegada, necessaris en alguns aspectes. No parla de prevenció 

ja que aquesta fa que els nens i adults evitin els conflictes, no els analitzin i, per tant, que no 

arribin a les arrels ni les causes profundes d’aquests). Aquest professional afirma dur a terme 

aquest tipus d’activitats per treballar la llengua anglesa, així com també per treballar les 

relacions interpersonals i intrapersonals. 

Finalment, es comentaran les pràctiques que du a terme el darrer dels professors enquestats 

que ha contestat la pregunta. Aquestes consisteixen en cercles restauratius adaptats a 

l’aprenentatge de la llengua anglesa, per dur a terme jocs i activitats d’expressió oral, 

sobretot. A més, també exposa que, malgrat ho duguin a la pràctica més usualment les tutores 

i els tutors, a classe d’anglès també solen recurrir als cercles per expressar els seus sentiments 

i emocions (dels alumnes i dels professors), i per resoldre conflictes. 
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A continuació, analitzant les respostes de la pregunta que versa sobre el treball de l’educació 

emocional a nivell de centre, classes en general i classes d’anglès, tres dels quatre participants 

han respost aquesta pregunta. Un d’ells ha assegurat que mai ha posat en pràctica cap 

activitat, projecte ni treball relacionat amb l’educació emocional, mentre que els dos 

participants restants han coincidit en que, afirmativament, han treballat l’educació emocional 

amb els nens posant en pràctica algun tipus d’activitat o hàbit.  

Un dels professors que ha respost afirmativament ha manifestat que a nivell de centre duen a 

terme algunes sessions sobre l’educació emocional dedicades als alumnes una vegada cada 

mes. També ha remarcat que l’educació emocional es treballa a classe d’anglès, però tot 

depèn del professor/a i de l’àrea d’aquesta assignatura.  

En quant a l’altre professor, ha remarcar que una pràctica comú que es du a terme a tot el 

centre són els cercles restauratius, tant generals com adaptats a la llengua anglesa. 

Fixant-nos en la pregunta en la que havien de valorar i nivellar de l’1 al 5 la freqüència en que 

utilitzen l’anglès a classe (en el cas dels professors d’anglès), podem veure que la pregunta ha 

estat resposta per dos dels qustre professors participants. Analitzant les preguntes es pot 

arribar a la conclusió que no es veu un patró similar de comportament en aquestes. Per una 

banda un dels participant utilitza la llengua anglesa en la major part del temps, mentre l’altre 

participant la utilitza amb bastant menys freqüència que el primer a dins l’aula d’anglès. 

Passant a la darrera pregunta, en la qual el professorat enquestat havia de porporcionar el seu 

feedback cap a una de les activitats propostes a la unitat didàctica del treball, així com 

plantejar propostes de millora segons les seves experiències i coneixements previs. Dels 

quatre professors participant, tres han respost a aquesta pregunta, coincidint, en certa mesura, 

amb la seves opinions en quant a l’activitat. Segons les respostes tots ells pensen que és una 

activitat interessant tant per enfrontar als nens a les situacions viscudes durant l’aprenentatge 

de l’anglès, però d’una manera agradable (“Es confronta als alumnes amb situacions i 

emocions que tenen cada dia a la classe d'anglès.”), com per extreure informació sobre els 

alumnes (el grau de por o vergonya a interactuar en públic que té cadascun), informació que 

utilitzaríem per tractar-los de manera individualitzada per superar els seus impediments. A 

més, també han mencionat el treball que es faria en quant a l’agilitat dels nens durant 

l’activitat i la possible ajuda que podria comportar cap a la seva confiança a l’hora de parlar i 

aprendre la llengua anglesa. 

42 



 

Una proposta de millora que ha suggerit un dels participants consisteix en dur a terme un 

espai de reflexió en haver acabat l’activitat, per parlar de les seves impressions, els seus 

sentiments a l’hora de fer l’activitat, com es poden tractar les emocions negatives quan es 

senten, etc. (“En la meva opinió falta en aquesta activitat la possibilitat de parlar, després de 

l'activitat”).  

 

Discussió: 

En primer lloc podem destacar els resultats de la pregunta que parla sobre les opinions del 

diferent professorat participant del qüestionari. trobem que les opinions exposades dels 

enquestats conclouen que fer feina amb l’educació emocional i la seva gestió i regulació és 

imprescindible per facilitar la feina a classe, millorant exponencialment el rendiment dels 

nens. Aquesta conclusió que hem obtés a partir de les respostes dels enquestats a la pregunta 

prèviament mencionada, es podria relacionar amb el que afirmava Daniel Goleman en quant a 

l’educació emocional: “Les persones amb habilitats emocionals ben desenvolupades … 

lliuren batalles internes que sabotejen la seva capacitat de concentrar-se en el treball i 

pensar amb claredat”. Comparant les respostes de la pregunta mencionada i l'afirmació de 

Goleman podem concloure que coincideixen en el punt en que afirmen que si una persona té 

més habilitats emocionals serà capaç de ser més eficaç a la seva vida, tant acadèmica com en 

el seu dia a dia. 

El següent aspecte que es destacarà serà també referent a la pregunta del qüestionari que versa 

sobre l’opinió que té el professorat participant en quant a l’educació emocional en les aules de 

primària. Un dels professionals afirma que els nens, i les persones en general a l’hora 

d’aprendre s’han d’enfocar com un tot, és a dir, no es pot separar la part emocional de la part 

racional, s’ha de parar atenció a ambdós components de la persona ja que sinó l’aprenentatge 

no serà tan efectiu: “Els infants són un tot, no es pot separar la part emocional a l’hora 

d’ensenyar/aprendre”. Aquesta afirmació es pot comparar a l’estudi de LeDoux (1996), el 

qual afirma que la part emocional del cervell (el cervell emocional) és inseparable de la part 

racional d’aquest i que, per tant, s’han de tractar com una unitat, no es poden separar a l’hora 

de dur a terme l’aprenentatge i el dia dia de les persones. 

En quant a la resposta donada pels participants a la pregunta que tracta sobre l’opinió 

d’aquests en quant a l’ús de l’educació emocional en educació primària per tractar d’eliminar 
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la por a l’hora d’aprendre i parlar segones llengües, es poden extreure les respostes que varen 

tenir la majoria dels participants, les quals afirmen que la gestió de les emocions és clau per 

evitar que els nens tinguin vergonya a expressar-se en anglès ni a equivocar-se, l’educació 

emocional ajuda a tenir l’autoconfiança necessària per augmentar la seva motivació envers la 

feina i reduir al màxim l’ansietat. La mencionada resposta té fils comuns amb la teoria del 

filtre afectiu de Krashen, ja que aquest defensa que per aprendre una segona llengua és 

essencial l’actitud, l’estat d’ànim i els sentiments de l’alumne enfront aquesta, ha d’estar 

motivat i positiu a l’hora d’aprendre, ja que si hi ha rastre d’ansietat, por o tensió, no es pot 

avançar de manera idònia amb aquest aprenentatge.  

En darrer lloc es mencionarà l’opinió general de la majoria del professorat que ha respost el 

qüestionari. Contestant algunes de les preguntes plantejades es pot arribar a la conclusió que 

aquests professionals tenen una idea de l’educació emocional molt positiva, així com els 

centres a on treballen, ja que es pot veure en les seves pràctiques. La majoria d’ells utilitzen 

l’educació emocional en l’aula, encara que aquest temps l’hagin de restar al temps de 

l’ensenyança del currículum en si. Com l’educació emocional té molta importància per a ells, 

pensen que val la pena arriscar un poc del temps dirigit a altres assignatures. Aquesta manera 

de pensar es pot comparar amb diversos dels centres que podem trobar a les Illes balears i a 

Espanya en general. Alguns dels exemples que es poden posar són Nau Escola, el Col·legi 

Cooperatiu de Son Verí Nou, el CEIP Trajano (a la Península), etc. Tots aquests centres 

mencionats tenen, com a part de la seva metodologia, l’educació emocional, tant en forma 

d’activitats separades, com en forma de projecte de centre, etc. Aquests centres defensen que 

sempre hi ha cabuda per a l’educació emocional aplicada a les diferents assignatures dels 

nens, combinant-la amb la teoria i amb el currículum de dites assignatures, és a dir, com ocorr 

amb el professorat participant del qüestionari, els val la pena sacrificar temps de currículum 

per invertir-lo en tractar l’educació emocional dels nens. 

7. CONCLUSIONS 

Com a conclusió es pot dir que l’educació emocional cobra molta importància per a tot el 

professorat que s’ha sotmès a les preguntes del qüestionari d’aquest treball, asseguren que és 

essencial per dur a terme un aprenentatge òptim dels infants. A més, la majoria d’aquests 

professors porten a la pràctica l’educació emocional amb els seus alumnes de primària 

utilitzant diferents tipus d’activitats com, per exemple, els cercles restauratius, el mindfulness, 
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seguint teories d’educadors internacionalment famosos, etc. Malgrat el prèviament mencionat, 

també es troben amb dificultats i adversitats, n’és un exemple la falta de temps o la dificultat 

per al centre en si de dur a terme formacions, projectes o consens amb famílies, equips, etc. 

Aquest Treball de Fi de Grau em resultarà útil en quant al meu futur pròxim, quan començi a 

impartir la meva tasca com a docent, però sobretot ha aportat molt al meu coneixement i 

creixement personal actual en quant a l’educació, metodologies diverses, etc. 

Com gairebé tots els treballs d’investigació, aquest presenta diverses mancances com, per 

exemple, el fet de no haver dut a la pràctica la unitat didàctica amb nens i nenes de primària, 

ja que aquesta és la manera més segura de saber si realment funcionaria, saber quines 

modificacions fer a les diferents activitats segons les mancances que s’observen, etc. En quant 

a les activitats en si, hi ha algunes que estan menys adaptades als nens amb necessitats 

especials que unes altres. Aquest aspecte és important ja que segons a quina aula es posin en 

pràctica, algunes de les activitats pot ser no seria possible dur-les a terme de manera totalment 

igualitària per a tots, segons les característiques que ens trobem dels alumnes. Per tant, 

s’haurien de modificar en certa manera adaptant-les sempre als nens i nenes. 

Referint-nos al qüestionari, es podria haver enriquit més de moltes maneres com, per 

exemple, replantejant algunes de les preguntes, afegint-ne de noves… A més, es podria haver 

tret més suc als resultats, referint-nos a les comparacions entre els participants, creant noves 

gràfiques representatives i visuals, etc. 

En quant a les línies d’investigació futures, d’ara cap endavant, partint dels resultats d’aquest 

treball, crec que seria positiu seguir realitzant qüestionaris i enquestes amb preguntes més 

qualitatives i d’altres tipus per conèixer més experiències i opinions enriquidores de 

professionals de l’educació i poder-les comparar entre si i, sobretot, aplicar-les personalment. 

A més, crec que també m’ aportaria molt el fet de poder portar a la pràctica la unitat didàctica 

plantejada en aquest treball, saber si és viable, poder modificar les activitats a mesura que són 

dutes a terme amb els nens, depenent si funcionen correctament o no, etc. 

Finalment, com a futura professional, seria interessant pensar en que les investigacions i 

conclusions extretes d’aquest treball seran tingudes en compte el dia de demà per dur a terme 

la meva tasca de docent i siguin útils també per altres docents interessats en el tema. 

En conclusió, una vegada realitzat aquest treball i observant-lo de manera detinguda es pot 

concloure que, els estudis diversos realitzats mitjançant la unitat didàctica i el qüestionari com 
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a instrument d’investigació, es podrien aportar, d’alguna manera, diverses eines 

metodològiques per treballar en profunditat l’educació emocional a l’aula d’anglès.  
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10. ANNEXES 

● Models de sobres (Activitat 1) 

 

 
 
 
 
 
 

● Bústia de l’amistat (Activitat 1) 

 
 
 

● Noms, adjectius i llocs en xinès (Activitat 2) 

NAMES ADJECTIVES PLACES 

Niǎo 鸟  Lèi 类 Gōngyuán公园 
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Xiàng 象 Fēi dé'ěr 菲德尔 Shān 山 
 

Qìchē 汽车 Nán 难 Wū 屋 

Diànnǎo 电脑 Fènnù 愤怒 Xuéxiào 学校 

 Xǐ wǎn jī 洗碗机 Kuàisù 快速 Měifǎ shālóng  
美发沙龙 

Shù 树 Niánqīng 年轻 Chāojí shìchǎng  
超级市场 

Hǎitún 海豚 Jiù 旧 Hǎitān 海滩 

Gānjú 柑橘 Fù zérèn de 负责任的 Guǎngchǎng 广场 

Chuáng 床 Shuōhuǎng zhě  
说谎者 

Yīyuàn 医院 

Gāngbǐ 钢笔 Liáotiān hé 聊天盒 Cāntīng 餐厅 

 
 
 

● Taula de traduccions (Activitat 2) 

NAMES ADJECTIVES PLACES 
 

English Cinese 
(sound) 

English Cinese 
(sound) 

English Cinese 
(sound) 

Bird Niǎo Kind Lèi Park Gōngyuán 

Elephant Xiàng Faithful Fēi dé'ěr  Mountain Shān 

Car Qìchē Difficult Nán House Wū 

Computer Diànnǎo Angry Fènnù School Xuéxiào 

Washer Machine Xǐ wǎn jī Fast Kuàisù Hairdresser Měifǎ shālóng  

Tree Shù Young Niánqīng Supermarket Chāojí shìchǎng  

Dolphin Hǎitún Old Jiù Beach Hǎitān 

Tangerine Gānjú Responsable Fù zérèn de  Square Guǎngchǎng 
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Bed Chuáng Liar Shuōhuǎng 
zhě  

Hospital Yīyuàn 

Pen Gāngbǐ Talkative Liáotiān hé Restaurant Cāntīng 
 
 

● Capses de cartró (Activitat 2) 

 
 

● Gravacions de sons (Activitat 3) 
https://www.youtube.com/watch?v=6CoMDwhfaew 
https://www.youtube.com/watch?v=xkUyIYfmTmg 
https://www.youtube.com/watch?v=Z_fEKap24wU 
https://www.youtube.com/watch?v=gPmgmpT_Lnw&t=20s 
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