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Abstract 

 

Ens trobem en una societat vulnerable i en la què les emocions de cada cop més 

intenten ser un tema de gran importància. Se sap que no és tracta d’un tema fàcil 

de tractar ni de treballar a causa de la seva complexitat. Sovint, sentim però 

ignorem allò emocional i el nostre comportament es regeix per impulsos, evitem 

escoltar-nos i intentar al mateix temps empatitzar amb les persones que ens 

rodegen, amb aquelles que estem en continua convivència. Des de la infància els 

docents han d’incorporar l’educació emocional en les seves dinàmiques per poder 

ajudar als seus alumnes en la gestió de les seves pròpies emocions que moltes 

d’elles són l’origen de molts conflictes. Així doncs, podem veure que l’educació 

emocional ens pot aportar molts beneficis en el moment d’abordar un problema en 

un entorn educatiu. Són dos qüestions que van de la mà. 

 

 

We are in a vulnerable society and where emotions ever try to be a big issue. It 

knows that's not an easy issue to deal with or work due to their complexity. Often, 

we feel but we ignore that emotional and behavior is governed by impulses, listen 

and try to avoid while empathize with the people around us, with those that are in 

continuous coexistence. From childhood teachers must incorporate emotional 

education in its dynamics to help students in managing their own emotions which 

many of them are the source of many conflicts. This we can see that the emotional 

education can bring us many benefits in addressing a problem in an educational 

setting. This tow topics go hand in hand. 
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INTRODUCCIÓ 
 

El tema que s’ha escollit en aquesta recerca del Treball de final de Grau 

és l’educació emocional, de la que tant s’està parlant en els últims temps ja que 

comporta una altra manera de veure i tractar l’educació en les escoles i, 

sobretot, una altra forma d’ensenyar als alumnes. Recull tots aquells continguts 

pertinents al món de les emocions i dels sentiments, distints als cognitius, els 

quals donen la possibilitat a l’ésser humà de desenvolupar-se com a persona i 

integrar-se de manera satisfactòria en la societat en la què vivim. Es vol fer 

veure de la mà d’experts i de la posada en pràctica que l’èxit en la vida ja no 

depèn exclusivament dels coneixements intel·lectuals, sinó de com un mateix 

es fa càrrec de tots els seus sentiments per tal de fer quelcom positiu amb les 

seves vides. Si més no, es farà una aproximació a la necessitat d’educar a 

través de l’educació emocional en el currículum escolar, centrant-nos en la 

resolució de conflictes, és a dir, com aquesta té un pes especial a l’hora de 

gestionar qualsevol problema en l’aula. Es pretén donar a conèixer el que és un 

conflicte i com s’ha d’entendre per tal de poder-los resoldre des d’una vessant 

positiva i trencant amb els esquemes tradicionals. 

L’objectiu que regeix aquesta recerca científica de l’àmbit educatiu és 

comprendre com treballar l’educació emocional per a la resolució de conflictes 

en el Cicle Inicial d’Educació Primària. Però sota aquest es presenten dos fites 

específiques com són la d’identificar i descriure estratègies, recursos, mètodes 

de l’educació emocional per a la resolució de conflictes, i identificar els 

beneficis de treballar l’educació emocional per a la resolució de conflictes a 

cicle inicial a Educació Primària. Analitzarem i treballarem les relacions 

interpersonals dels nostres alumnes ja que són i seran un focus de conflictes; 

són quelcom intrínsec a la vida en societat. I investigarem si els conflictes 

provocats per les relacions socials afecten directament als sentiments i 

emocions.  
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MARC TEÒRIC 

  
Ens trobem en un moment de canvi, d’oportunitats per l’educació dels 

infants, d’educar a través de les emocions. Hi ha moltes consideracions i 

valoracions  a fer sobre la idoneïtat i les orientacions dels diferents canvis. 

Malgrat tot, cal reconèixer, per la importància i quantitat dels canvis, que es 

tracta d’una oportunitat excepcional per exposar, aprofundir i insistir en el que 

suposa per al professorat i tot el col·lectiu la introducció de la funció de les 

emocions en la vida i l’assoliment dels objectius educatius proposats per a les 

persones i la societat. 

Alguns experts, com Pere Darder (2013), exposen la idea que sempre se 

n’ha parlat de les emocions. Tots els pensadors han fer aportacions, més o 

menys extenses, sobre el tema. Des de l’humanisme, aquestes reflexions s’han 

anat revisant i en bona part s’han incorporat a la recerca actual que interessa 

per poder entendre  l’ésser humà en totes les seves dimensions. La nostra 

cultura ha considerat les emocions desfavorables i incontrolables, de segon 

ordre, distorsionant el pensament i l’acció. En conseqüència, s’han de reprimir 

per evitar els seus efectes negatius. Bach ( 2004) també fa referència a què 

des de la darrera dècada del segle XX, hi ha una consciència cada cop més 

generalitzada de la necessitat d’incorporar plenament les emocions i els 

sentiments a la vida personal i professional, i a l’educació. En altre paraules, no 

considerar-les com quelcom negatiu i devastador. El descobriment del que 

representen les emocions de cara a la maduresa personal, la vida social i la 

felicitat té un abast molt més gran del que actualment som capaços d’imaginar.  

Molt sovint no ens preocupem de les emocions, però les patim, 

especialment si  no coneixem les que ens mouen. Insistint en aquest fet , s’ha 

dit que qui coneix les que orienten la nostra conducta ens pot influir. Si més no, 

es perd un cinquanta per cent de l’existència si no escoltem les nostres pròpies 

emocions, cosa que fa que no siguem completament feliços. L’aportació de 

Freud representa un pas endavant fonamental pel fet que ens ha d’ajudar a ser 

conscients que les emocions formen part indiscutible i essencial dels humans i 
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afirmen la unitat de la persona, i per tant, totes aquelles vivències emocionals i 

afectives del subjecte intervenen i, al mateix temps, condicionen el seu 

desenvolupament personal i social.  

El concepte d’educació emocional segons Bisquerra  (2015) és una 

innovació educativa que respon a necessitats socials no ateses en les matèries 

acadèmiques ordinàries. Aquesta afirmació és força concisa i clara com per a 

justificar qualsevol treball i/o projecte d’educació emocional. La fonamentació 

està en el concepte d’emoció, teories de l’emoció, la neurociència, la 

psiconeuroimmubologia, la teoria de les intel·ligències múltiples, la intel·ligència 

emocional, els moviments de renovació pedagògica, l’educació psicològica, 

l’educació per la salut, les habilitats socials, les investigacions sobre el benestar 

subjectiu. 

En la mateixa línia, Darder (2014) parla que l’educació sobre les 

emocions té una recerca científica, la qual produeix el canvi d’òptica sobre el 

paper que tenen i les possibilitats del subjecte de gestionar-les. Destaca les 

aportacions de tres àmbits de recerca: la teoria de les intel·ligències múltiples ( 

Howard Gardner); l’estudi del cervell, des de les anomenades neurociències ( 

LeBoux, Damasio...); la teoria de la complexitat ( Prigogine, Morin...). 

Parefrasejant Howard Gardner, Darder defineix la intel·ligència com “l’habilitat 

necessària per a resoldre problemes o per a elaborar productes que són 

importants en un context cultural o en una comunitat determinada”. Distingeix 

set intel·ligències que treballen de forma conjunta, entre elles es troben la 

interpersonal i la intrapersonal, les quals són objecte d’estudi i treball de 

l’educació emocional, vet aquí la gran relació entre la teoria de les 

intel·ligències múltiples i l’educació emocional. 

 Ara bé, el detonant a nivell internacional fou la publicació de D. 

Goleman , Emotional Intelligence , el 1995. Tal com reflecteix Darder, va 

significar una difusió sense precedents d’allò que fins el moment havia passat 

desapercebut.  I és a partir dels anys noranta, que la intel·ligència emocional es 

converteix en un tema d’interès general per part de la societat. Bisquerra (2015) 

posa de manifest a través de diferents premisses el que D. Goleman entén per 
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aquest concepte: 1) conèixer les pròpies emocions; 2) manejar i/o gestionar les 

emocions; 3) motivar-se a un mateix per tal de ser més productius i efectius en 

les activitats que portem a terme; 4) reconèixer les emocions dels altres per tal 

de generar una bona convivència amb la resta; 5) establir relacions amb les 

persones.  

És per aquest motiu, com bé afirma Carpena (2011), que és totalment 

necessari educar emocionalment, ja que l’objectiu de l’educació emocional és 

el desenvolupament de competències emocionals, és a dir, coneixements, 

capacitats, habilitats i actituds necessàries per a prendre consciència, 

comprendre, expressar i regular de manera apropiada els fets emocionals. Les 

cinc principals competències emocionals són la consciència i regulació 

emocional, l’autonomia emocional, les competències socials i les habilitats de 

vida i benestar. Una ciutadania activa, efectiva i responsable ha de poder 

desenvolupar aquestes competències emocionals. És per aquesta raó que la 

pràctica d’aquesta perspectiva de l’educació implica dissenyar programes 

fonamentats teòricament, i comptar amb professorat degudament preparat per 

dur-los a la pràctica, amb recolzament de materials curriculars i, alhora, 

instruments de recollida de dades per tal de poder-los avaluar.  

Per desgràcia, aquestes cinc competències emocionals tan bàsiques per 

al desenvolupament integral de qualsevol ésser humà passen totalment 

desapercebudes, ja que el nostre sistema educatiu no considera que siguin tan 

importants com perquè tinguin cabuda als nostres centres educatius, com ja 

s’ha comentat anteriorment. Tot i així, cal que l’Educació emocional continuï, 

poc a poc, avançant i entrant dins de tot tipus d’escola o centre educatiu, per tal 

d’arribar al major nombre de persones possibles. El nostre objectiu principal és 

desenvolupar persones raonablement satisfetes amb elles mateixes. Se sol 

tenir una concepció errònia  de la vida ja que la vida és una continua roda de 

conflictes, que les persones haurien d’anar abordant a partir del treball sobre 

les emocions per tal d’adquirir predisposicions i gestionar emocions que facilitin 

l’intercanvi amb els altres, a través de la comunicació ( parla-escolta). Se sap 

que una persona que està bé i se sent feliç i plena té pensaments positius cap 

a ell mateix i cap als altres. Per contra, aquella persona que experimenti 
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emocions negatives com la ira o la tristesa, haurà d’abordar les situacions 

negatives i  els perills que es podran desenvolupar. 

Pere Darder, en l’article “ Emocions i educació, una perspectiva d’ampli 

abast” (2011), afirma que la intel·ligència emocional apareix com la 

competència per gestionar les nostres emocions i orientar i desenvolupar la 

pròpia vida i, alhora, establir relacions constructives amb els altres. La connexió 

pensar, sentir i actuar és la base de l’educació emocional. Es distingeixen dues 

dimensions: les capacitats intrapersonals, les referides a un mateix, és a dir, 

consisteixen en la vivència de les nostres emocions i en el coneixement de 

quines són. És a partir de la consciència de la pròpia realitat emocional que es 

poden aplicar les estratègies adequades. Aquest procés fonamenta 

l’autoestima com l’experiència de sentir-se digne, de sentir-se capaç, de fer 

front als entrebancs i a les dificultats de la pròpia vida. La presència de 

l’autoestima es manifesta en la confiança, en la resistència- resiliència, en el 

reconeixement de l’altre. D’altra banda, però en interdependència entre elles, 

estan les capacitats interpersonals, referides als altres. Són aquelles que 

permeten conviure i treballar junts amb els altres, establir-hi relacions, les quals 

poden ser positives o negatives. Totes tenen una forta relació amb l’empatia, o 

sentiment de l’altre, que ens hi apropa sota la seva condició de jo. En aquest 

camp es consideren les habilitats referides a la convivència, que apunten 

directament a l’intercanvi i a les habilitats referides al fer de treballar junts, com 

seria, entre d’altres, la resolució de conflictes. Direm que autoestima i empatia 

fonamenten la maduresa persona de l’individu.  

Fent un apunt sobre l’empatia, és interessant tractar les neurones mirall, 

com bé va exposar Darder en l’entrevista feta el 12-1-15. Es defineix com un 

tipus de neurona que s’activa quan una persona desenvolupa la mateixa 

activitat que està observant executar a un altre individu. Tenen un paper molt 

rellevant dins de les capacitats cognitives lligades a la vida social, com ara 

l’empatia. Aquesta capacitat sembla ser la conseqüència de l’acció de les 

anomenades neurones mirall del còrtex cerebral. Estudiant l’activitat cerebral 

en els micos, a inicis de la dècada de 1990, Giacomo Rizzolatti (Universitat de 

Parma) va observar que la imatge mental d’un moviment a executar es podia 
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construir per imitació de l’experimentador. El cervell dels micos s’activava no 

tan sols quan un individu realitzava una acció concreta, sinó quan observava un 

altre individu de la mateixa espècie, o un humà, fent la mateixa acció. Les 

neurones mirall podrien estar associades a la capacitat dels individus per tal 

d’imitar, d’endevinar l’acció i, d’alguna manera, de comprendre l’activitat dels 

altres. És un fet que existeix, objectiu i científicament comprovat, la qual cosa 

dóna més pes a l’hora de treballa des de l’educació emocional la resolució de 

conflictes a l’Educació Primària.  

Bach i Darder (2002) exposen que és molt important saber expressar les 

emocions, com saber-les regular, si escau, quan la reacció primària, espontània 

o instintiva pot provocar conductes desmesurades o danyoses per a la pròpia 

vida o per a les relacions interpersonals. Que per conseqüència, pot generar 

conflictes a l’aula entre els infants.  

Boquè (2004) ens recorda que, tradicionalment, parlar de conflicte tant a 

nivell científic com a nivell popular, equival a parlar de desordre, de destrucció i, 

en últim extrem, de guerra. Sota aquest punt de vista fatalista, la gestió de 

conflictes s’orienta a la competició, a l’exercici del poder, a l’enfrontament 

adversarial,  a eliminar les condicions sense tractar les causes i, en definitiva, a 

les solucions de suma zero en les quals els guanys de l’un són sempre a canvi 

de les pèrdues de l’altre. Tot això, desemboca en una societat regida per 

l’individualisme on normes i valors justifiquen l’ús de la violència com a via de 

formació de l’autoestima, de l’estima grupal i de la dominació social. En canvi, 

quan l’actitud personal és d’obertura, els conflictes són font d’aprenentatge i, 

contràriment al que es podria pensar, realitzen una funció preventiva apreciable 

posant al descobert les qüestions i dinàmiques que han de ser replantejades, 

ajudant a clarificar els interessos, valors i compromisos propis i dels altres, 

revelant necessitats de canvi, augmentant la confiança, alliberant emocions 

negatives i afegint varietat a la vida. Cal orientar cap a actituds, valors i normes 

que defugin la violència i cerquin la pau i la reconciliació. . 

Viñas (2004) defineix els conflictes com un fenomen natural de totes les 

organitzacions. Per tant, és normal que en les aules i en els centres educatius 
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es produeixin de forma contínua. Per aquesta raó, cal fixar la mirada en la 

manera de resoldre’ls i no pas en l’existència. És innegable que els punts de 

partida de la resolució de conflictes estan molt condicionats per la conjunció de 

persones, d’elements materials i funcionals, i de les relacions que s’estableixen 

en cada centre escolar. Una de les conclusions que formen part d’un principi 

per a la resolució de conflictes ens indica que quan els conflictes es tracten 

superficialment o es resolen erròniament , es reiteren i s’agreugen. És per això, 

que cal buscar la causa del problema, cal indagar en les emocions de cada 

infant, que l’ha portat a dita situació conflictiva.  

El concepte de conflicte segons Carpena (2001) es pot definir com la 

discrepància entre dos o més interessos simultanis que alguns condueixen a un 

estat de tensió emocional responsable d’estats d’ansietat i de comportaments 

compulsius. No obstant això, els conflictes formen part de la nostra vida i poder 

ser motor de canvi i de creixement personal.  El conflicte pot ser intern, conflicte 

amb un mateix, i pot ser relacional, fenomen natural de totes les organitzacions. 

És important i totalment necessari que el mestre, com a adult que és, tracti els 

conflictes que poden esdevenir a l’aula amb els seus infants de manera positiva 

i constructiva per tal d’ajudar-los a crèixer i a avançar.  

En la mateixa línia de pensament, Iglesias en el seu artícle “ Resolució 

de conflictes i creixement personal a l’escola” percep els conflictes com 

qualcom natural, perquè som éssers lliures i, a causa d’això, tenim conflictes 

amb altres persones, amb la naturalesa i amb nosaltres mateixos. Quan el 

resolem malament , perdem l’equilibri i ens convertim en persones 

acomplexades, amargades, violentes. Per contra, l’acceptació humil del que 

som, i assumir que som éssers inacabats, vulnerables i fal·libles, ens situa en 

la millor disposició per reconciliar-nos amb les altres persones i amb la vida. És 

a dir, es tracta de resoldre els propis problemes intrapsíquics per a, des de la 

pròpia pau i equilibri interior, estar en la millor disposició per ajudar a resoldre 

els problemes socials i ecològics. Si més no, vol deixar constància que el medi 

familiar i social té una certa importància, ja que quan aquest és sa rebem 

estímuls adequats, però el desenvolupament  només es produeix com a 

resposta a les nostres situacions, és un procés que va de dins a fora. 
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Sánchez (2013) també ens diu que avui dia, considerem que el conflicte  

és connatural al ésser humà; una caracterísitica de les interracions socials. El 

problema recau en què tot conflicte pot adoptar un curs constructiu o destructiu, 

del que es dedueix que la qüestió no tant eliminar-lo, sinó saber afrontar les 

diferents situacions conflictives amb els recursos suficients per tal que tots els 

implicats sortin enriquitis. L’autora entén que el conflicte té moltes funcions i 

valors positius ja que evita els estancaments, estimula l’interès i la curiositat, és 

la arrel del canvi personal i social i ajuda a establir les identitats tant personals 

com grupals. Més concretament, el conflicte ajuda a aprendre nous i millors 

maneres de respondre als problemes, a construir relacions més duraderas i a 

conéixe’ns millor a nosaltres mateixos i als altres.  

Davant d’un conflicte en el qual estiguem implicats desenvolupem 

diferents estratègies d’afrontament, unes estratègies que tant poder ser 

positives com negatives, com bé diu Carpena (2001). La manera com encarem 

els conflictes pot ser: posició evasiva ( la que no admet el conflicte per la 

incapacitat de fer-hi front), actitud culpabilitzant ( reacció de trobar un culpable, 

ja sigui un mateix o un altre), reacció competitiva ( l’objectiu és vèncer l’altre), 

actitud de transigència ( pretén resoldre el conflicte bé perquè conscientment 

es considera que és el millor que es pot fer o bé perquè no es dóna cap 

importància al fet de guanyar o perdre) i actitud de col·laboració per buscar 

solucions ( s’intenta comprendre a un mateix i a l’altre, pretén beneficiar les 

dues parts implicades). Entre les diverses actituds que poden sorgir, cal saber i 

ser conscients que el camí idoni per resoldre conflictes és el que pretén fer-hi 

front. El comportament col·laborador és el més adequat per resoldre conflictes, 

ja que dóna lloc al treball i gestió de les emocions entre els diferents membres 

implicats, a l’aprofundiment del que un sent i com se sent, treballant des de 

l’empatia i l’autoestima.  

Ara bé, Sànchez (2014) ens proporciona els diferents elements d’un 

conflicte, és a dir, l’estructura del conflicte la podem simplificar, pel seu anàlisi, 

a la interacció de tres elements: persones, procés i problema. Els tres poden 

ser al mateix temps la causa del conflicte i, en qualsevol cas, sempre estaran 

presents en el desenvolupament i resultat del mateix. Pel que fa al primer 
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s’inclou tant a les persones implicades com als elemenets psicològics 

(sentiments, emocions, percepcions…) per tal de comprendre la magnitud del 

problema. Fent referència al procés és la manera com el conflicte evoluciona i 

com les persones implicades prenen decisions per a resoldre’l i com se senten. 

L’analisis del procés cal realitzar-lo sobre la seva dinàmica i la comunicació. I 

en últim lloc, el problema es remet a les diferències i assumptes  que enfronten 

a les persones. Poden ser de diferent tipus: valors, recursos, punts de vista, 

necessitats o interessos… Habitualment ens referim a aquests aspecte com a 

les arrels reals que causen el conflicte, amb respecte  a les quals les parts 

desenvolupen els seus posicionaments.  

La importància dels sentiments i les emocions es posa de manifest en la 

incidència que tenen en tota presa de decisions. Es converteixen en el primer 

pas a l’hora de resoldre conflictes, ja que són els encarregats d’anunciar-nos 

que hem de fer alguna cosa. Parafrasejant Damasio, Sànchez (2014) diu que 

existeix una obvia relació entre els conflictes i les emocions, que són en 

essència impulsos que ens porten a actuar. Tota problemàtica ocasiona un 

ventall de sentiments que poden comprometre la capacitat d’escoltar i de 

raonar i poden interferir a l’hora de buscar una manera racional de solucionar 

un problema, tal com defensa Viñas (2004). És necessari fer veure als infants 

que s’ha d’estar tranquil emocionalment per pensar i després actuar, i dotar-los 

d’estratègies, recursos i mètodes perquè en el dia de demà siguin capaços 

d’afrontar els seus conflictes autonomament.  

Diversos experts ens proporcionen recursos per desenvolupar la 

resolució de conflictes des d’un vessant emocional. Carpena (2001) ens dóna a 

conèixer un model que va desenvolupar Myrna Shure a l’any 1982-1987 que té 

com objectiu ajudar els infants a desenvolupar l’hàbit de pensar per ells 

mateixos diferents maneres de solucionar problemes. És adequat per a infants 

que es trobin entre els quatre i els set anys. Es construeix un model 

d’organització del pensament i d’autorregulació del comportament. Proposa 

cinc passos per arribar a resoldre un problema: 1) Identificar el conflicte. Buscar 

les causes que l’han provocat. 2) Definir objectius. Allò que es vol solucionar. 3) 

Buscar solucions. 4) Valorar les diferents alternatives i triar la millor. 5) Acordar 
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d’aplicar la solució. 6) Marcar-se un pla. Si més no, proposa també mantenir 

sempre el mateix estil de diàleg en situacions de conflictes, on entri en lloc la 

pregunta clau : Quins sentiments tenen les dues bandes? Quines emocions 

estan en lloc? Amb l’objectiu que els nens aprenguin a pensar sobre el que fan 

i de quina manera afecta emociomalment, tant a ells com als altres. 

D’altra banda, la mateixa autora, ens proporciona  habilitats emocionals 

per tal de prendre consciència del que hom                                                                                                                                                                           

sent pot servir com a senyal d’alarma per saber que s’està tenint un conflicte. El 

primer que cal fer davant d’un conflicte és tenir consciència de les pròpies 

emocions, per poder entendre el missatge que ens donen i poder-les conduir. 

És important aconseguir que els infants parlin de les seves emocions, que 

comuniquin tot el que senten. Si un allibera el que sent es mostrarà més 

receptiu al que se li pugui dir. Un exemple, seria la tècnica del semàfor que és 

útil perquè relaciona el fet de calmar-se amb fer alguna cosa perceptible, els 

colors corresponen als tres passos que cal seguir per autocontrolar-se.  

Boquè ( 2004) ens planteja una activitat anomenada role – playing  que 

es basa en la representació de papers com a recurs per a la resolució de 

conflictes, la qual és força interessant per viure diferents opcions i diferents 

conseqüències. Es poden fer propostes sobre situacions suposades o sobre 

situacions reals viscudes pels alumnes i fer-les representar. Els infants haurien 

de conduir la representació de manera que es pensi en veu alta com un se sent 

i quin problema té. I, també, fa menció al conte com a recurs, ja que dins la 

literatura intantil i juvenil es poden trobar moltes obres que ens poden ser útils 

els diferents aspectes compresos en la resolució de conflictes, a través de 

l’educació emocional. 
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MÈTODE 
 

Després de presentar els objectius de l’estudi, identificar i descriure 

estratègies, recursos, mètodes de l’educació emocional per a la resolució de 

conflictes, i identificar els beneficis de treballar l’educació emocional per a la 

resolució de conflictes a cicle inicial a Educació primària, en aquest apartat 

descriurem el tipus de recerca, la mostra, els instruments de recollida i l’anàlisi 

de les mateixes i el procediment emprat, que concorda amb els objectius 

específics. 

Aquesta recerca és de caire observacional – interpretatiu i utilitzem 

l’anàlisi de dades qualitativa. Diem que tenen amdues característiques per tal 

situació en que ens hem trobat, és a dir, el paper que té l’educació emocional 

dins de l’aula i els diferents conflictes que poden sorgir en cada moment de les 

hores lectives. Si més no, s’ha necessitat seguir un disseny flexible. 

Les persones que han participat en aquesta recerca són quatre experts 

d’aquest àmbit psicopedagògic: Pere Darder, Esteban Cabrera, Antonia Coll i 

Marta De Leonardo. També. Els nens i nenes de l’aula de primer d’educació 

primària de l’escola la Salle Maó, situada en el municipi de Maó de la illa de 

Menorca, Illes Balears. El centre en qüestió és de caire concertat i acull famílies 

de nivell sociocultural mitjà-alt i amb un nivell econòmic benestant. La mostra 

ha estat seleccionada de manera intencional, atenent  a dues condicions 

imprenscindibles. La primera, que els experts fossin del mateix àmbit, però amb 

diferències professionals (psicopedagog, mestre, pedagoga, escriptor i doctor 

en ciències de l’educació) per tal d’enriquir el màxim la recerca i contrastar-la 

amb les referències teòriques pertinents, i la segona que l’autor del present 

treball poguès conviure durant diversos dies de varies setmanes amb el grup 

classe que observaria. 

Fent referència a l’instrument de recollida de dades, la recerca que 

s’està exposant compta amb la recollida sistemàtica a través d’entrevistes i 

d’observacions a l’aula. Per tal de poder analitzar diferents situacions que s’han 

donat a l’aula s’ha utilitzat una mena de diari on de manera totalment 
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descriptiva s’escrivia la realitat viscuda, els rols de cada alumne, totes aquelles 

dimensions que poden ser analitzades en els conflictes, com també els 

potencials que s’orgien quan l’educació emocional floria en el context educatiu. 

Les entrevistes que s’han pogut fer en presència de l’expert ( presencial o per 

videoconferència), mencionar que a mesura que s’anaven desenvolupant 

l’entrevistes, n’afegíem o modulàvem les preguntes originals, per tal d’enriquir i 

aprofitar el màxim possible el contingut que ens proporcionava aquest tipus 

d’instrument qualitatiu, en altres paraules, per tal de donar curs al rumb de 

l’entrevista. 

El procediment de la recerca consta de quatre fases. 

1ª Fase: Recollida de dades. Entrevistes a experts i observació sistemàtica a 

l’aula. 

2n Fase: Transcripció de les dades. 

3ª Fase: Anàlisi i interpretació del contingut de les transcripcions en funció dels 

objectius establerts. 

4ª Fase: Escriptura dels resultats. 

RESULTATS 
 

 A continuació mostrarem els resultats de la recerca duta a terme, tot 

partint com a variable principal l’educació emocional, ja que és aquella 

innovació educativa no ateses en les àrees curriculuars que ens permet 

gestionar la resolució positiva dels conflictes. S’ha triat partir des d’aquest punt 

per la gran rellevància que hi té en la segona variable que és la resolució de 

conflictes i també perquè ens ofereix un ventall ample de mètodes, recursos i/o 

estratègies per tal de solventar problemes des d’una vassant totalment 

contrària a la que utilitzava la nostra societat anys enrere. Tallar amb allò 

tradicional i passar la barrera del què sovint patim, però que no ens preocupa i 

ens guardem en silenci. Així doncs, aquest article vol confirmar i constrastar la 

importància que té l’educació emocional en el moment de resoldre conflictes a 
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l’aula, a través de la recollida de dades extretes d’entrevistes i de l’observació 

sistemàtica. 

 Les preocupacions principals se centren en què si és o no una 

oportunitat excepcional basar-nos en l’educació emocional en una aula de cicle 

inicial dEducació Primària, és a dir, si ens hem de plantejar com a repte la 

introducció de la funció de les emocions  en la vida diària. Els quatre experts 

manifesten que estan totalment d’acord en educar les emocions. Esmenten que 

és una gran ignorada que formava part del que podríem dir el currículum ocult, 

però avui dia es manifesta en molts àmbits i es requereix d’ella ja que a nivell 

social han hagut diversos canvis, com és el fet que l’escola es comprèn com la 

segona llar de l’infant, on es manifesta tal com és i com se sent en tot moment. 

Podem veure que analitzant les dades es proposa que els docents i membres 

de l’equip educatiu treballin i/o possin a la pràctica aquesta manera d’educar 

transversalment en el cas de qualsevol matèria on poden sorgir diferents 

conflictes. 

 La consciència cada cop més generalitzada de la necessitat 

d’incoporporar plenament les emocions i els sentiments a la vida personal i 

professional, i a l’educació, és un teme que també es veu reflectit en aquest 

anàlisi. És considerat clau i de molta importància ja que consideren que el bon 

desenvolupament de la competència emocional afecta positivament en els 

diferents àmbits de la vida en qualsevol individu. Fent referència a l’entrevista 

realitzada a la mestra, Marta De Leonardo, ens diu una frase que plasma de la 

millor manera la idea que es recull en aquest paràgraf: “les emocions i els 

sentiments van lligats en qualsevol àmbit, sinó, seríem robots, i no hi ha res 

pitjor que perdre l’essència humana. Al cap i a la fi, a les persones se les 

valoren per com son!”.   

 Gràcies a les observacions que s’han fet durant varies setmanes a l’aula 

i en concordança amb el que expliquen els diversos professionals que es 

troben amb nens i nenes en el seu dia a dia, es manifesta la necessitat de què 

manca una mena de teoria explicativa que aconsegueixi encaixar el món 

emocional amb el racional. Ens expliquen que a dia d’avui es troba força 
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bagatge teòric, se’n fet varies passes en aquest camp, però preocupa que sigui 

una moda que al final només es quedi amb quelcom superficial i no 

s’aconsegueixi arribar en el fons de la qüestió, com bé afirma Antonia Cony en 

l’entrevista realitzada: “ Segons la meva experiència personal encara dona 

tombs aquest àmbit”.  La dimensió emocional està molt relacionada amb altres 

de personals, és per això que s’ha de treballar i veure com es posa a la pràctica 

per part de tots els membres de l’equip docent en les diversos centre educatius.  

Referent a quines són les emocions fonamentals per gestionar a un aula 

de cicle inicial apreciem certes diferències en el pensament i en les 

experiències dels adults entrevistats, ja que analitzant les transcripcions podem 

veure que per una banda el psicopedagog ens diu que començaria per 

descobrir-les, identificar-les i reconèixer les emocions més bàsiques com 

l’alegria, el temor, la tristesa, sorpresa, vergonya... Sense oblidar l’educació en 

valors ja que van de la mà per tal de poder resoldre problemàtiques a l’aula.  

D’altra banda, tant la mestra com la orientadora i pedagoga transmeten 

altra informació amb altres matisos. Comenten que els infants de cicle inicial es 

troben en l’etapa egocèntrica com bé ens diu Piaget en la seva obra psicològica 

i això fa que encara manqui una consciència o voluntat a l’hora de reconèixer 

les seves emocions. Les emocions són innates, és a dir, ja les tenen, però cal 

que siguin conscients primerament de què senten i com se senten davant d’una 

determinada realitat, per tal que desprès puguin reaccionar en funció de com 

són ells mateixos en aquell determinat moment. Totes les emocions es poden 

gestionar en aquest cicle, només cal adequar-les a la maduresa dels alumnes. 

La Marta De Leonardo ens comenta que ella dóna més importància al plaer que 

genera fer bé les coses, ja que les hem de fer, i a treballar la frustració quan 

aquestes no surten bé. Avui dia, els infants no solen estar acostumats a 

superar les frustracions, se’ls dóna la majoria de coses fetes perquè no estiguin 

tristos o no hagin d’afrontar situacions conflictives. Després, quan els passa a 

l’escola, no saben com afrontar-les. Es necessita un clima d’estima, de 

respecte i de tranquil·litat, amb el nivell d’exigència oportú en cada edat. Si més 

no, comenten el rol del mestre el qual ha de saber gestionar les seves pròpies 

emocions per tal que es pugui implicar amb els dels nens de la seva classe. 
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Amb la finalitat de saber com es treballa la conscienciació del que senten 

o del que els impulsa a fer diferents actes, segons els entrevistats, són 

necessàries diferents estratègies, mètodes, recursos per treballar les 

dimensions intrapersonals i interpersonals amb els infants. Entre en lloc en 

funció de les demandes, és a dir, de les situacions que es requereixen aplicar 

certs recursos, per tal d’oferir-los les eines que els ajudin a desenvolupar la 

maduresa en l’esfera afectiu-motivacional, en altres paraules, que desenvolupin 

en ells mateixos algunes capacitats emocionals bàsiques que els possibilitin el 

maneig adequat de les emocions pròpies i dels altres. Un dels espais més 

apropiats per fer-ho es la tutoria en grup que en els seus centre l’educació 

emocional segons aquests experts segueix una metodologia eminentment 

pràctica en les tutories setmanals en cada grup. Alhora, prenen un paper 

important i molt rellevant els plans d’acció tutorial on hi ha contínuament 

feedbacks entre alumnes, tutors i equip d’orientació pedagògica. 

Paral·lelament, s’esmenten diverses tècniques que ajuden a treballar la 

gestió de les emocions, més específicament, la dimensió emocional de la 

persona, com són el llibre Emocionari, El monstre dels colors, el diari de les 

emocions i/o tallers dirigits per experts on l’educació emocional es la base i on 

vol aportar el màxim de profit en la resolució positiva de conflictes. A més a 

més, analitzant les dades extretes també aposten per treballar amb un 

engranatge d’activitats la conscienciació del que senten o del que els impulsa a 

fer diferents actes partint del diàleg actiu i tranquil, fer tutories individualitzades 

amb els alumnes, fer rodones on es parli dels sentiments i del que sentim en 

acabar una tasca tots plegats o quan algun alumne vol explicar algun problema 

o fet que li ha passat, és a dir, qualsevol moment és bo per poder comentar 

amb els infants com ens sentim i fer-los veure que és important per poder viure 

millor. També, volen fer constar que és força important que els alumnes se 

sentin escoltats, atesos, estimats i sobretot importants. 

Un altre aspecte significatiu quant a la concepció del conflicte i que 

tendeix a ser un denominador comú és la manera positiva d’entendre els 

diversos conflictes que es poden generar a una aula amb nens de 6 i 7 anys. 

Els experts defensen que l’adquisició de competències emocionals afavoreix 



19 

 

les relacions socials i interpersonals, i és així que dóna rellevància a la 

resolució positiva de conflictes, si més no, també ajuda a la salut física i mental, 

i a més a més contribueix a millorar el rendiment acadèmic. Encara que se’ns 

presentin conflictes més disruptius a l’aula es demana un altre tipus 

d’intervenció, és a dir, no optar per entendre-ho com quelcom fatal i perjudicial, 

sinó tot el contrari. Cal apostar pel diàleg continu amb l’alumne, empatitzar amb 

ell i el que sent, i provar diferents tècniques com el reforç positiu, la creació 

d’un diari de classe i/o generar bones expectatives.  

La postura dels entrevistats quant a si els conflictes són considerats font 

d’aprenentatge és força semblant ja que manifesten que els conflictes no 

deixen de ser una de les bases principals d’aprenentatge i conciliació a l’aula, i 

a més a més ajuden a preveure futurs conflictes mitjançant la mediació i 

l’aprenentatge cooperatiu. Quan en un aula sorgeix un conflicte, això ens 

permet replantejar certes qüestions tenint en compte els interessos i valors dels 

membres implicats, en els que se’ls doni la possibilitat d’expressar el que 

senten. Afirmen que amb el plantejament i la resolució del conflicte aprèn tot el 

grup classe, ja que ser capaços d’aprendre a gestionar les pròpies emocions fa 

que assumeixin un conjunts d’estratègies i habilitats emocionals bàsiques per 

tal de poder aconseguir un desenvolupament escolar i social adequat.  

Ara bé, postulen que cal educar amb coherència amb l’objectiu que els 

alumnes aprenguin que els conflictes són importants per madurar i fer-se gran i 

responsables. Si més no, els conflictes els podrem prendre com a font 

d’aprenentatge sempre que les experiències es visquin des d’una vessant 

positiva.  

Tot analitzant detalladament l’entrevista a la Antonia Coll, ens permetem 

afegir un incís important i que cal tenir present en relació a la concepció 

positiva que ens ofereix el conflicte en si. Vet aquí, que diem que no són només 

font d’aprenentatge, sinó que alhora és aquell recurs que fa que l’espècie 

humana sobrevisqui. Amb altres paraules, des de la prehistòria l’home ha hagut 

de conviure, la qual cosa sol generar conflictes perquè es produeixen certes 

dinàmiques amb els altres que a vegades són difícils de solucionar. Tot això et 
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fa créixer i formar la teva pròpia identitat. Com deia aquesta experta : “ els 

conflictes existeixen perquè convivim”.  

Des de la perspectiva dels alumnes podem veure que ells entenen i 

senten els conflictes com quelcom negatiu i temorós. Per a ells els suposa una 

gran dificultat assumir la responsabilitat de portar a terme la resolució d’un 

determinat conflicte, perquè ja prèviament van amb molta por. Els manca el 

treball a l’aula de pensar i involucrar-se en començar a adquirir autonomia per 

poder solucionar els problemes i, sobretot, aprendre a escoltar el que senten i 

perquè ho senten.  

És per això que comparant les dades qualitatives que tenim, exposem la 

manera que pensen els experts que és la més correcta i idònia per treballar 

amb infants de cicle inicial el mètode o camí perquè siguin capaços de dona 

resposta als diferents conflictes que se’ls poden presentar a qualsevol moment 

del dia lectiu o a la seva pròpia llar. Des d’aquest cicle allò més sensat i 

coherent seria afrontar la resolució dels problemes amb un caràcter preventiu, 

ja que a mesura que augmenta l’edat dels nens i nenes, la intensitat i gravetat 

dels conflictes pot anar en augment. Per tant, és recomanable treballar de 

manera sistemàtica i significativa la convivència, buscant un objectiu general 

clar i concís, com és l’ajudar als infants a detectar les possibles situacions 

conflictives i dotar-los de les eines necessàries per resoldre els problemes de 

manera específica. Si seguim aquest camí i deixem de banda la censura o el 

càstig a certes accions o situacions de conflicte, com molts cops es tendeix a 

fer, estaríem ajudant de manera essencial a formar ciutadans i ciutadanes 

preparades per conviure en aquest món.  

L’ús del diàleg, d’exemples, escriure el que senten i fins i tot proposar 

activitats on els fem conscients  que no es tracta d’una situació extrema, sinó 

que es tracta de conèixer o ser conscients el que sentim i el que ens ha fet 

estar en dita situació, per tal de després poder avançar cap a la millora.  
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DISENY D’UNA PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 
 

La intervenció educativa que es detallarà seguidament parteix de l’anàlisi 

de les teories dels diversos referents experts que s’han anat exposant y amb 

les dades qualitatives que s’ha obtingut en les diferents entrevistes a experts de 

l’àmbit d’estudi com també de l’observació d’un curs concret de segon curs 

d’educació primària. És una proposta que està pensada per donar resposta als 

objectius d’estudi d’ aquest treball de recerca i per poder portar a una aula de 

primer cicle i així fomentar l’educació emocional com a camí per la resolució de 

conflictes.  

 

 CONTEXTUALITZACIÓ DEL CENTRE 

 

Tot centre de La Salle basa la seva acció educativa en la concepció 

cristiana de la persona i del món. Fidel a les institucions educatives de Sant 

Joan Bautista de la Salle, està atent a les necessitats reals de les persones i la 

societat per servir a tots i contribuir en la formació integral dels nens i joves a 

través de l’entrega de tot l’equip docent. La Salle Maó és una escola amb més 

de 100 anys d’història. Es caracteritza per ser un centre concertat, cristià, 

cooperatiu i plurilingüe amb una metodologia innovadora. S’utilitza la Estructura 

Cooperativa d’Aprenentatge com eix de l’educació dels alumnes. Aquesta 

manera de treballar pretén que els alumnes siguin el centre de l’educació, 

focalitzant-la en les seves accions i fomentant la col·laboració entre ells per 

millorar tant a nivell personal com acadèmic. Conta amb l’oferta educativa més 

amplia de Menorca des de 1 a 16 anys ( educació integral). Com s’exposa en el 

document de presentació de l’escola, la seva missió està al servei de la infància 

i joventut, amb una atenció espacial als que més ho necessiten. Hi ha un 

compromís de formar activament part de la societat, treballant dia a dia en la 

construcció d’un món més just i solidari. La relació amb les famílies és constant 

i permanent que pren especial atenció als nous contextos i a les demandes i 

exigències de la societat, per analitzar-les i poder donar resposta a les 

necessitats educatives i personals de seu alumnat i les famílies. Hi ha 700 

alumnes, 500 famílies i 80 membres de la Comunitat Educativa, tant personal 
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docent com no docent. A més, disposa de diverses instal·lacions esportives 

com camp de futbol-7, 3 pistes de mini basquet, 2 pistes de bàsquet, pista de 

futbol sala, sala de psicomotricitat de 100 m², sala de judo. També, un pavelló 

esportiu de 900 m², una sala d’actes amb capacitat de 250 persones, una 

biblioteca escolar d’infantil i una altra de primària i ESO, una aula d’informàtica 

amb 35 ordinadors, aula de música, aula de Robòtica, Taller de Tecnologia, 

Laboratori de física, química i biologia, cuina pròpia, tres menjadors escolars, 

jardí de 2000 m² i un pàrquing de 70 places.  Una de les institucions més 

importants a l’escola és l’AMPA que participa en la tasca educativa del centre, 

especialment en les activitats extraescolars i complementàries, és a dir, 

col·labora amb el centre en algunes de les activitats que aquest organitza i, a 

més realitza altres de forma autònoma com són les activitats culturals i les 

esportives. 

 

 

 CONTEXTUALITZACIÓ DE L’AULA 

 

Pel que fa a la classe de segon A està formada per vint i set alumnes. Hi ha 

16 nens i 11 nenes. Dos d’aquestes nenes estan dintre del programa USEE ja 

que tenen un  diagnòstic, el qual confirma que presenten unes necessitats 

educatives específiques. Hi ha un nen que és talentós, dos repetidors, els quals 

estan aprofitant aquesta repetició de curs de manera positiva i un nen alèrgic, 

el qual té una vetlladora al menjador per evitar que pugui estar en contacte amb 

cap producte lacti. A part d’aquestes descripcions puntuals, hi ha tres grups de 

alumnes : aquells que tenen força assolit el procés lecto-escriptor i són més 

espavilats, un segon grup que està en procés de saber llegir i escriure, però 

són encara bastant immadurs, i un tercer grup que té bastants problemes a 

l’hora de llegir i escriure, fer correspondències so- grafia i d’estar atents tota la 

classe. En general, ens trobem amb un ambient força agradable, en el qual 

abunda la participació constant dels infants ja que són molt curiosos i, alhora, 

responsables amb allò que fan o es proposen. Es podria descriure com un grup 

força cohesionat i homogeneïtzador, encara que si fixem la mirada de manera 

individual trobem moltes potències i infants peculiars, que fa que hi hagi amb 
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una certa freqüència conflictes. També es pot apreciar una molt bona 

companyonia, ja que tenen molt respecte per els seus companys i, sobretot, 

per aquells amb més NEE o que pateixen algun estat emocional complicat. 

Però, d’altra banda, són molt competitius i la majoria volen ser sempre els 

primers en la fila o ser voluntaris en qualsevol tasca. Els hi costa dialogar amb 

l’altre per tal d’arribar a acords i entendre’s millor. Si més no, s’han fet 

dinàmiques per treballar aquests aspectes. La tutora també adopta un rol per 

tal que sigui possible aquest bon clima d’aula, ja que hi ha una bona relació 

mestre -alumne. Els infants estimen a la seva mestra i la seva mestra estima 

als seus infants. És molt dinamitzadora i creativa i això dóna vida a l’aula. A 

més a més, opta per prendre un rol de guia, ja que espera i deixa temps a que 

els nens s’equivoquin i intentin ensortir-se per ells mateixos amb la seva ajuda 

puntual i necessària.  Altres dues característiques de la tutora és que és 

dialogant i educa les emocions. Fa un treball brillant amb els seus nens i nenes, 

el qual no es gens fàcil a causa de la gran diversitat que hi té present, motiu pel 

qual seria necessari una proposta d’aquesta tipus. 

 

 OBJECTIUS 

 

L’objectiu principal d’aquesta intervenció educativa es el següent:  

Conèixer les cinc emocions bàsiques per tal de poder fer front a diversos 

conflictes de manera positiva en l’alumnat de 6-7 anys d’edat.  

D’altra banda, els objectius específics d’aquesta proposta educativa son: 

 Identificar les emocions que sent cadascú. 

 Identificar i comprendre les emocions que senten els altres.  

 Començar a respectar, negociar i treballar de forma cooperativa amb la 

resta.  

 Assolir responsabilitats per part de l’alumnat en la transformació dels 

propis conflictes de norma no violenta. 
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 Reconèixer els conflictes com part natural de la vida i font 

d’aprenentatge. 

 Començar a adquirir capacitat de diàleg per tal de comunicar-se 

obertament i efectivament.  

 Iniciar-se en el desenvolupament d’habilitats de pensament reflexiu, crític 

i creatiu com també eines d’anticipació, solució i opció personal davant 

el problema.  

 

 CONTINGUTS 

 

Segons estableix Boqué (2002) i tenint en compte que ens trobem en una aula 

de segon de primària els continguts que es pretenen aconseguir són els 

següents: 

 Coneixement de les cinc emocions bàsiques : ira, por, tristesa, fàstic i 

alegria.  

 Capacitat per associar l’emoció bàsica i les situacions quotidianes en les 

que aquestes es donen. 

 Comprensió de les pròpies emocions bàsiques i de les dels demés.  

 Reconeixement de diferents sentiments en una situació conflictiva.   

 Expressió de raons properes per a l’alumnat per les quals s’originen les 

emocions bàsiques.  

 Comprensió que no és quelcom dolent sentir emocions. 

 Explicació i escolta de problemes. 

 Observació de les diferents maneres pròpia d’interpretar la realitat. 

 Utilització d’un llenguatge positiu per comunicar-se i reformular.  

 Valoració d’un mateix 

 Iniciació de l’aprenentatge d’auto controlar-se un mateix. 
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 Exploració dels conflictes per descobrir en ells temes importants i 

d’aprenentatge. 

 

 TEMPORALITZACIÓ 

 

Les activitats que es duran a terme estan pensades per ser realitzades a 

l’aula formant part de les hores lectives, concretament es substitueixen hores 

de les àrees que imparteix la tutora per realitzar-les. Cada setmana es dedicarà 

dues hores de les àrees del tutor per treballar les activitats d’educació 

emocional i resolució de conflictes.  La proposta està pensada per fer-se durant 

sis setmanes amb 12 sessions aproximadament.  

 

 METODOLOGIA 

 

Es vol desenvolupar una metodologia motivadora, directiva i especialment 

vivencial. Partint d’experiències quotidianes, potenciant rutines i dirigint 

l’aprenentatge cap a la utilitat i la funcionalitat, per tal d’aconseguir l’autonomia 

en la vida diària del nen o nena i l’extrapolació dels aprenentatges a diferents 

contextos. S’intentarà que els alumnes se sentin protagonistes de les sessions, 

organitzant activitats en les que tots puguin involucrar-se. Cal que les activitats 

ofereixin l’oportunitat de viure conflictes dins d’una atmosfera agradable i 

conciliadora.  Alhora, les activitats han de ser senzilles pel que fa a la seva 

preparació i és convenient assegurar-se de què tothom les hagi entès abans de 

posar-les a la pràctica. En aquest tipus d’activitats que es proposa, la valoració 

i les conclusions són un factor important, per tant cap activitat es conclourà fins 

que s’hagi fet una reflexió conjunta de l’assoliment  de cada una. Pel que fa a 

les conclusions, és important que sigui el propi alumne, que pensi quins 

aprenentatges a adquirit i els sàpiga incorporar en la seva vida personal. 

 

Es pretén dur a la pràctica és el treball individual per donar lloc a que cada 

nen es conegui més i pugui pensar sobre el que pensa, sent i fa de manera 
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autònoma, com també el treball cooperatiu per la consecució de vàries 

activitats, ja que  entenem aquesta metodologia com l'ús didàctic d'equips 

reduïts d'alumnes per a aprofitar al màxim la interacció entre ells amb la finalitat 

de maximitzar l'aprenentatge de tots. Una característica essencial d'aquests 

equips és la seva heterogeneïtat, en tots els sentits: gènere, motivació, 

rendiment, cultura, etc. Els membres d'un equip d'aprenentatge cooperatiu 

tenen una doble responsabilitat: aprendre el que el professorat els ensenya i 

contribuir que ho aprenguin també els seus companys d'equip. L’objectiu 

principal és que l’aula es transformi en una petita comunitat d'aprenentatge 

organitzada en equips cooperatius que s’aniran canviant per que tots treballin 

amb tots. Per tant, els alumnes augmenten el seu protagonisme i participen 

d'una forma molt més activa en el procés d'ensenyament i aprenentatge i en la 

gestió de la classe, i comparteixen amb el professorat la responsabilitat 

d'ensenyar i compartir experiències i coneixements als seus propis companys.  

 

 ACTIVITATS 

 

1. INSIDE OUT 

Per començar a  introduir als infants en el món de les emocions i com 

aquestes tenen repercussions en la nostra manera d’estar i d’actuar, s’ha 

pensat que una bona manera de presentar la proposta educativa, com a punt 

de partida és el visionat de la pel·lícula d’animació Inside out. Es tracta d’un film 

en el que es vol donar a entendre la importància que té el món intern d’un 

mateix en les seves maneres a l’exterior i en les interaccions que es 

produeixen.  

La mestra comunicarà que en dues sessions veuran la pel·lícula de Inside 

out, els explicarà de que tracta i comentarà que caldrà fixar-se en els diversos 

personatges que apareixen ja que més endavant els hauran de conèixer millor. 

Es veurà el film a la sala de psicomotricitat perquè es un lloc on els infants 

poden estar més còmodes ( estirats, asseguts, reposant en matalassos...) i 

d’aquesta manera estar més centrats en el que succeeix durant el film. Com es 

veurà en dues sessions d’una hora, en  la segona sessió que restarà un quart 
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d’hora els farà seurà en rotllana i els farà algunes preguntes per fer l’avaluació 

d’aquestes dues primeres sessions per ta de comprovar si ho l’han entès i si 

han estat atents. 

- Quins eren els noms dels personatges?  

- Els havíeu sentit algun cop? 

- De quin color eren els personatges? Per què penseu que tenien aquests 
colors? 

- Us ha agradat? Per què? 

- Penseu que tots tenim aquests animalons dins de nosaltres? 

 

2. CONEIXEM A LA IRA 

La mestra dóna a cada infant un peto de color vermell i se l’han de posar. 

Els col·locat en rotllana per començar a explicar la dinàmica d’expressió 

corporal. Volem conèixer com es la ira, per què en la pel·lícula sempre la veiem 

tan moguda i inquieta. A continuació, ens haurem de posar de peus i estar 

atents, perquè sonaran diverses cançons i de manera totalment lliure podrem 

començar a ballar o a moure’ns segons el que us faci sentir la música. 

L’activitat es durà a terme en el pavelló de l’escola, ja que com es disposa de 

molt espai podran fer els moviments que vulguin. Els trossos de música que 

escoltaran seran de les següents cançons: 

- Mandragora scream: Dark lanterm (0:20-1:22) 

- Psychosocial: Slipknot ( 0:21-0:56) 

- Inmortal: Blashyrkh(1:34-2:22) 

- Inmortal: All shall fall (2:34-3:59) 

Un cop finalitzat, es seuran al terra en rotllana, i la mestra els dirà que 

semblaven el personatge de la ira que havien vist a la pel·lícula, perquè 

semblaven enfadats, els moviments eren tensos, les mirades de molts eren 

amb els ulls encollits, fins i tot havia vist les mans en forma de punys, alguns 

havien cridat mentre ballaven i es movien de manera molt ràpida... La mestra 

els demana les següents preguntes: 



28 

 

- Us heu sentit bé? 

- Penseu que es dolent enfadar-se? 

- Què penseu que hem de fer quan ens enfadem? Fer el que volem o 
controlar una mica aquests impulsos d’ira que sentim? 

- Pot ser que algun cop ens haguem enfadat entre nosaltres a la classe o 
al pati, veritat? 

- Per relaxar-nos que penseu que hauríem de fer? Corre ràpid d’un lloc a 

un altre, pegar a algú o trencar alguna cosa, o respirar poc a poc per 

tranquil·litzar-nos? 

Un cop s’hagi reflexionat sobre el tema, es finalitzarà la sessió tornant a la 

calma. Consistirà en què, per parelles fetes per la mestra, es farà un massatge 

al company a les mans amb una música de fons (Ludovino Einaudi: Una 

mattina). Serà important que la mestra vagi guiant com fan el massatge al 

company i després cambiaran el rols. La mestra els avisarà de que hauran de 

parar i hauran de tancar els ulls i començar a respirar de manera guiada, notant 

com els músculs poc a poc es van relaxant. La finalitat és que siguin conscients 

com poden reduir els impulsos que provoca la ira.   

Els punts claus de l’avaluació d’aquesta sessió seran:  

- Participa i respon a les preguntes?  SÍ/NO/EN PROCÉS 

- Balla de manera activa seguint el la intensitat de la música? SÍ/NO/EN 

PROCÉS 

- Controla la seva postura i la seva respiració en la cloenda de la sessió? 

SÍ/NO/EN PROCÉS 

 

3. ECS QUIN FÀSTIC! 

La mestra els explicarà que els vol ensenyar diverses imatges a través de la 

PDI. Hi haurà dues tandes de fotografies. Les primeres estaran relacionades 

amb el menjar i les segons amb diferents tipus d’animals. A través de les 

il·lustracions es podran veure diferents coses i es comentaran què és el que 

han sentit quan les han vist. Les imatges del menjà servirà per introduir que 
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comencin a sentir el fàstic. Per exemple: peixos congelats, fetges crus, 

manetes de porc, llengües de vaques, ronyons, llenties... En canvi, quan es 

posin les imatges dels animals es farà de manera intercalada ja que podran 

haver diferents tipus: cavalls, foques, ratpenats, cérvols, escarabats, cucs, 

gossos, aranyes... El fet de que hi hagi diferents tipus les reaccions seran més 

clares. S’acabarà la presentació amb la imatge fitxa de la cara d’un ratpenat. Es 

passarà a fer les següents preguntes:  

- Que heu sentit quan heu vist les fotografies? Us han agradat? 

- Penseu que el personatge de la pel·lícula el fàstic, ha polsat algun botó? 

- Heu sentit fàstic? Què penseu que és el fàstic?  

- Podríeu dir quines altres coses us fan fàstic?  

 

Al acabar, la mestra els llegirà una nota que ha rebut de manera misteriosa 

que va dirigida per a la classe de segon A: “ Hola nois visc en un lloc on hi ha 

uns animalons molt estranys, se semblen als ratpenats, la veritat que a la resta 

d’animals els fan fàstic quan els veuen i se’ns van. Aquests petits animals se 

senten molt sols. És normal que sovint sentim fàstic al veure algunes coses, 

però també hem d’entendre que un es pot sentir molt malament si sent que 

produeix fàstic als demés. Una cosa és que sentim fàstic pels objectes o 

algunes coses, però d’altra molt diferent, és dir-li a algú, un amic o company, 

que ens dóna fàstic.”  

Comentarem la nota i caldrà donar importància en què no passa res que 

sentim fàstic al veure o olorar alguns objectes, llocs, coses, ja que és quelcom 

natural, però que sentir o mostrar fàstic per les persones no és normal i s’ha de 

controlar.  La mestra avaluarà en funció de l’observació feta: 

- Participa en els debats? SÍ/NO/EN PROCÉS 

- Escolta atentament als companys? SÍ/NO/EN PROCÉS 

- Entén el concepte de fàstic? SÍ/NO/EN PROCÉS 
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- Comença a entendre que depèn la situació cal controlar l’expressió de 

fàstic? SÍ/NO/EN PROCÉS 

 

4. AJUDEM A TRISTESA! 

La mestra comenta que la nena de la pel·lícula, la Riley, en alguns moments 

de la pel·lícula està molt trista perquè troba a faltar el lloc on vivien, les seves 

amigues, les coses que feien junts en família... Els fa recordar escenes de la 

pel·lícula, i també, posa escenes breus de la pel·lícula per tornar-ho a veure i 

es pugui sentir millor. A continuació els demana: 

- Alguna vegada heu estat tristos? 

- Què us passa quan esteu tristos? 

- Necessiteu estar sols? O que algú estigui al vostre costat? Qui us 

agradaria? 

- És dolent estar tristos?  

- Quines coses us fan estar tristos? 

Un cop haver introduït la tristesa, la mestra proposarà que en grups ( 3 de 5 

i 3 de 6) pensi en com podrien fer per animar a la nena. Un joc, cantar, un 

acudit...Després ho hauran de representar davant la classe per la resta dels 

companys. D’aquesta manera sortiran un total de 6 alternatives per utilitzar 

quan algú està trist.   

 

5. LA POR. 

Aquesta sessió es dividirà en dos parts de 45 minuts cadascuna. En la 

primera, la mestra els porta un conte, Donde viven los monstruos, de quan ella 

era petita i que a vegades els hi llegeix als seus fills. Amb aquest conte es 

pretén que comprenguin el que és la por. De fet, la mestra diu que ella encara 

té por a vegades encara que sigui gran. Abans tenia por als monstres que 
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pensava que hi havia sota el meu llit o amagats a l’armari. Ara em fa por quan 

hi ha una forta turmenta. Gracies a aquest llibre vaig poder superar algunes de 

les meves pors. Per això, vull compartir-ho amb tots vosaltres. El llibre caldrà 

llegir-lo amb una entonació especial en els moments en el que el protagonista 

sent por i com  ho supera. Tot seguit, es faran diverses preguntes: 

- Algun cop us han fet por el monstres? 

- Visitaríeu el món dels monstres? Per què? 

- Hi ha alguna cosa que us doni por en l’escola? I a casa? 

- Hi ha alguna cosa que us faci molta por? 

La segona part de la sessió, es repartirà pintures, temperes, per pintar amb 

els dits i hi haurà un tros de paper continu al terra i se’ls demanarà que dibuixin 

alguna cosa que els faci por. Un cop hagin acabat, podran mirar la resta de 

dibuixos i podran tornar a mirar el conte. Per finalitzar, seurem en rotllana per 

fer una posada en comú del mural que s’ha creat. La mestra acabarà amb dos 

últimes preguntes:  

- Penseu que és dolent tenir por? 

- Què hem de fer quan tenim por? 

Els aspectes a avaluar mitjançant l’observació seran: 

 

- Està atent durant la lectura del conte, fa preguntes i/o respon a les 

preguntes? SÍ/NO/EN PROCÉS 

- Comprèn que és la por i expressa situacions en les que ho senti? 

SÍ/NO/EN PROCÉS 

- Com expressa les seves raons per justificar si la por és dolenta o no? 

SÍ/NO/EN PROCÉS 

- Com expressa el que s’ha de fer si tenim por? Sabria aplicar-ho? 

SÍ/NO/EN PROCÉS 
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6.  ALEGRIA 

Aquesta sessió començarà amb una visualització d’un petit fragment de 

youtube (https://www.youtube.com/watch?v=-K-J2pW-kXw) sobre el film Inside out. 

A continuació es deixarà uns minuts per pensar y per completar una fitxa “ Les 

meves alegries” que es repartirà sobre diverses coses que poden o no podruir-

los l’emoció d’alegria de benestar, d’estar contents. Un cop la hagin completat, 

la mestra explicarà el següent: “ La felicitat como podeu veure no recau en gran 

coses, sinó que consisteix en  les petites coses del nostre dia a dia, des d’un 

somriure d’alguna persona que ens estima, l’hora de jugar amb la família i 

amics, d’estar amb els avis, passejar... Podríem dir que un jardí podria ser com 

la felicitat, és difícil d’aconseguir però d’altra banda es pot aconseguir amb 

petites flors. Cada flor podria ser l’alegria i juntes formar un lloc on ens sentim 

bé i feliços.” Llavors, la mestra els comenta que de manera individual cadascú 

haurà de crear el seu propi jardí damunt una cartolina. S’haurà de crear les 

flors, podran dibuixar-les, amb papers de colors, amb goma eva que se’ls 

deixarà a l’aula perquè ells triïn. Per fer el jardí cada nen i nena hauran de 

basar-se en les seves pròpies alegries i fer les flors com vulguin, dibuixar-les, 

enganxar-les, pintar-les, escriure... 

La mestra els guiarà amb algunes situacions que puguin sentir alegria: 

- Jugar a la pilota amb els amics al patí. 

- Anar d’excursió al camp amb tots els companys i companyes. 

- Veure una pel·lícula de riure amb la família. 

- Menjar el postre preferit. 

- Anar a una festa d’aniversari. 

- Jugar amb la teva mascota.  

 

Cada floreta serà una alegria i totes juntes crearan el jardí. Després hauran 

de posar-li un nom al seu jardí. Un cop hagi acabat els jardins, es penjaran a 

les finestres de les aules perquè així puguin compartir- lo a amb la resta de 

https://www.youtube.com/watch?v=-K-J2pW-kXw
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l’escola. També, serà una manera de què cada vegada que ens sentim tristos 

ens serveixi per recordar les petites- grans coses que ens fan estar alegres.  

Els aspectes a avaluar mitjançant l’observació seran: 

- Expressa situacions o coses que li produeixin alegria a través de les 

seves creacions. SI/NO/EN PROCÉS 

- Expressa y raona oralment quines coses li produeixen alegria. SI/NO/EN 

PROCÉS 

- Mostra un actitud activa envers a la feina proposada SI/NO/EN PROCÉS 

- Entén el que vol dir sentir alegria per les petites coses SI/NO/EN 

PROCÉS 

 

7. LA MEVA OBRA 

A cada alumne/a se’ls dóna un full en el que està dibuixat el mateix gargot. 

A continuació, se’ls demana que tots acabin el dibuix, de manera lliure, 

concentrats i que és molt important que facin silenci, i no poden dir res a cap 

company. Quan acabin es farà una exposició de les seves obres i hauran 

d’observar el fet que tots son diferents. 

Per valorar l’activitat, ens seurem en rotllana tot el grup classe i analitzarem 

el fet que tots els gargots són diferents. Per què penseu que tots són diferents? 

Creieu que quedaria millor si tots fossin iguals? Us agradaria esbrinar de qui és 

cada un? Com ho podríem saber? L’objectiu de la sessió és que se n’adonin de 

què cadascú tenim una manera diferents d’entendre i/o veure les coses, i que 

siguin conscients que a partir d’una cosa que és idèntica pot sorgir una 

diversitat infinita d’interpretacions i que això és el realment interessant.  
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8. M’AGRADES O NO M’AGRADES 

A cada nena se li dóna un total de quatre fotografies i alhora una sèrie de 

preguntes com:  

- Qui és el més avorrit/da? 

- Qui balla millor? 

- Amb qui compartiries el teu berenar? 

- Amb qui discutiries? 

- A qui no li parlaries? 

Per a dur a terme aquesta activitat es necessiten bastantes fotografies de 

revistes on es pugui apreciar diferents característiques de les persones com: 

edat, sexe, raça, estil de vestir, si pot presentar algun tipus de discapacitat, 

expressions facials ,etc. La finalitat de l’exercici és també que vegin que els 

tòpics com un fet de desconeixement i que comencin a ser conscients de que 

és greu posar “etiquetes” a les persones o classificar-les, i que tenir prejudicis, 

dir com es algú sense conèixer-la, genera injustícies i conflictes. Tothom ha de 

contestar a les preguntes fent referència a algú que aparegui a les imatges que 

se’ls ha donat i, tot seguit, analitzarem les diverses respostes amb el grup 

classe.  

L’avaluació de dita activitat es dura a terme de manera conjunta amb una 

sèrie de preguntes que contestarem en grup: 

- Totes les preguntes eren igual de difícils de contestar? 

- Com eren les imatges? 

- Algú te pot caure bé en el primer moment que el coneixes? 

- Algun cop us ha passat? 

- Com us ha fet sentir? 

- Coneixeu alguna situació que hagi hagut un problema perquè algú no li 

agrada alguna persona i quasi no la coneix, només l’ha vista un cop? 
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9. HO ESBRINES? 

Per poder desenvolupar l’activitat es necessita un voluntari/a que es 

col·loqui davant l’aula i que a través de la mímica hagi d’imitar algun 

personatge, animal, situació , etc., i els altres hauran d’esbrinar a través de 

preguntes que la resposta d’aquesta només podran ser de SI/NO i que els fillet 

o filleta que estigui imitant respondrà afirmant o negant  amb el cap. Després 

d’una primera ronda individual, agruparem els nens en parelles i se’ls 

proposarà que representin un estat d’ànim o situacions de la vida real com per 

exemple: dues persones discutint, algú que es troba molt trist, una persona que 

ha rebut una gran noticia i està molt content, algú molt avorrit o avergonyit ,etc., 

i la rests de companys ho hauran d’esbrinar. En les dues parts de la sessió es 

pretén aconseguir la participació dels alumnes i que siguin capaços de 

representar i imaginar que és el que veuen.  

Avaluarem l’activitat reflexionant sobre els sentiments i sensacions de cada 

infant al llarg del desenvolupament de la hora de la sessió, i que els ha agradat 

més o els ha resultat més fàcil o més difícil de fer, i alhora explicar el per què 

creuen que ha estat així. Es busca amb aquesta dinàmica que l’alumnat valori 

la importància dels gestos i el llenguatge corporal, i que no només ens 

comuniquem amb paraules. Que un gest, una expressió, una manera de 

moure’ns pot esdevenir motiu de conflicte per la comunicació que es genera. 

 

10. DISCRIMINACIÓ 

A cada alumne/a se li repartirà una targeta, que hauran de mirar només ells, 

no podran deixar-la veure. En aquestes targetes apareixeran conceptes amb 

una imatge per ajudar a entendre la situació com per exemple: persona amb 

cadira de rodes, una persona que té vuitanta anys, una persona que ve d’un 

altre país a  buscar feina,  una dona, un nen/a que li agrada ballar, un nen/a 

que les orelles cap en fora, una persona amb un estil fora de moda, etc. Tot 

seguit, s’explicarà als nens i nenes que el batlle del poble vol fer una convidada 
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per celebrar les festes patronals de cada any, i que tots s’han de posar en peus 

per anar al convit. Un cop estiguin tots preparats es començarà a dir certes 

coses com: Si ets una persona gran no pots assistir a la festa, per tant torna a 

seure; si no ets guapo no pot anar la festa, llavors seu; si ets dona tampoc 

estàs convidat, seu-te, si ets una persona de fora tampoc poc assistir a la festa, 

seu-te i així successivament. Els que tinguin les targetes amb les 

característiques esmentades anteriorment anirà seient. L’avaluació d’aquesta 

última activitat es durà a terme en grup, fent un rotllana per parlar sobre el que 

han sentit i que han pensat també sobre el que ha ocorregut.  

- Que vàreu pensar quan vau llegir i veure la targeta? 

-  Us va agradar el que posava? 

- Penseu que a la nostra ciutat, poble, escola a vegades deixem de banda 

a certes persones per ser d’alguna manera concreta diferent a la resta? 

- Això pot provocar un conflicte? 

- Quina emoció heu sentit els que heu hagut de seure? 

- I, el que no heu hagut de seure quina emoció heu sentit? 

Amb aquesta dinàmica es vol aconseguir que els fillets i filletes comencin a 

prendre consciencia de les exclusions, discriminacions i que comencin a 

aprendre a respectar a les persones que son diferents a un mateix, i que la 

valoració que es fa d’una persona no sigui partint d’un tret únicament. Que cal 

conèixer a la persona per acceptar-la o no, però sempre s’haurà de respectar 

encara que no siguem amics o amigues. Si succeeix el que ha passat en la 

dinàmica podem sortir moltes emocions que derivin en conflictes.  

Els aspectes a avaluar mitjançant l’observació seran: 

- Expressa el que sent? SI/NO/EN PROCÉS 

- Sap posar-li el nom d’una emoció al seu estat? SI/NO/EN PROCÉS 

- Participa en la reflexió grupal? SI/NO/EN PROCÉS 

- Dona solucions? SI/NO/EN PROCÉS 
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 AVALUACIÓ 

 

Fent referència al Departament d’Educació de la Generalitat de 

Catalunya, s’exposa que l’avaluació és un procés de diàleg social, 

cooperatiu i no competitiu, i al mateix temps ha de ser una eina que ajudi  

als alumnes a aprendre i a que cerquin els seu èxit personal .  Ensenyar, 

aprendre i avaluar són un únic procés. Allò important serà que siguin 

conscients de que han fet de que no, i como ho poden fer per aconseguir-ho 

amb el guiatge de la mestra. 

L’avaluació serà global, continua i formativa, fent referència al conjunts 

de les capacitats expressades en els objectius. L’avaluació d’aquest 

proposta està pensada per a què es pugui recollir informació constant de 

l’alumnat, a través d’una rúbrica, d’un diari, d’un quadern de mestre... En 

aquest cas serà a través del diari de la mestra. S’ha de poder recollir 

informació constant de l’alumnat i orientar-lo en el procés educatiu, 

detectant les dificultats que puguin sorgir per fer-les front. Els criteris que es 

tindrà respondran a la funcionalitat d’allò après i del seu nivell de 

generalització en situacions diverses.  

S’ha pensat que en base a les característiques específiques de les 

activitats plantejades per treballar l’educació emocional i la resolució de 

conflictes, l’avaluació s’integra dins de cada activitat quasi sempre en forma 

de valoració conjunta, amb la finalitat de fomentar l’autoavaluació i 

l’obtenció d’un feedback directe. Amb tot això, es pretén fer incís en què 

l’avaluació forma part natural del desenvolupament d’aquest tipus 

d’activitats. Per tant, es reafirma que ha de ser continua, realitzant una 

valoració en el diversos moments del procés educatiu, tant a l’inici, al nus i 

al final. 
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CONCLUSIONS 
 

Un cop analitzades les dades i exposada la proposta educativa, 

destaquem quatre idees que, anteriorment, ja han estat mencionades, tenint 

present l’objectiu de la recerca, que és comprendre com treballar l’educació 

emocional per a la resolució de conflictes en el cicle inicial d’Educació Primària.  

En primer lloc, prioritzar amb la idea de què s’està produint un canvi en 

la nostra societat ja que cada vegada s’està incentivant més i més ràpid la 

conscienciació de la necessitat d’incorporar en tots els sentits, d’una manera 

absolutament plena les emocions i els sentiments a la vida personal de cada 

individu. Està esdevenint un tema d’interès per molta gent, sobretot en l’àmbit 

educatiu, ja que professionals i alumnes veuen que no es pot generar 

coneixements a nivell més cognitiu si no hi ha un equilibri emocional, millor dit, 

un benestar i un coneixement d’allò que sentim en cada moment. Això és 

observable en l’estudi de Bach (2004) on també incideix en el tema. Per tant, 

podem afirmar que l’educació emocional es tracta d’una innovació educativa 

que respon a les necessitats socials no ateses en les matèries acadèmiques 

ordinàries (Bisquerra, 2015). Aquesta premissa dóna força per apostar per 

l’educació emocional en qualsevol disseny educatiu. 

En segon lloc, ens trobem amb la necessitat d’educar en les emocions i 

saber-les expressar. Aconseguir que els infants siguin capaços d’expressar allò 

que senten i que es trobin en un terreny ferm i segur, i no pas en una realitat en 

la que encara va de banda a banda. Tot desenvolupant els coneixements, 

capacitats, habilitats i actitud merament requerides per a prendre consciència, 

comprendre, expressar i regular de manera apropiada els esdeveniments 

emocionals. I, amb la doble necessitat de què estiguem dotats d’un conjunt 

d’estratègies, mètodes, recursos per treballar les dimensions intrapersonals i 

interpersonals amb els infants, com bé va senyalar Carpena (2011). 

En tercer lloc, volem destacar la idea de comprendre els conflictes de 

manera positiva i no pas disruptiva. Experimentar-los i viure’ls des del camí 

enriquidor. I, concebre’ls com quelcom totalment natural, cosa que fa que sigui 

totalment obvi que en les aules i en els centres educatius es produeixin 

constantment com afirmen Boquè (2004) i Viñas (2004). En la mateixa línia, 
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diem que el conflicte esdevé una font de creixement personal, recolzant-lo amb 

l’article d’Iglesias (2010). 

En quart i darrer lloc, volem reafirmar la obvia relació que existeix entre 

l’educació emocional i la resolució positiva dels conflictes (Sánchez 2014).  Ens 

dirigim a una velocitat imparable cap a un mont globalitzat, que es caracteritza 

com impersonal ja que l’ intel·lecte està per sobre de tot allò sentimental.  A 

més a més, ens trobem en una societat que està carregada de conflictes 

personals i socials, molt d’ells cal que es detinguin. I, sovint la intel·ligència no 

aconsegueix frenar. Per això, tenim l’obligació tant mestres, educadors, pares, 

mares, etc., d’ensenyar als alumnes a gestionar les seves emocions per tal de 

construir una societat en la que els conflictes siguin una ocasió de créixer i no 

de lluita. I, és per tant, que l’educació emocional se’ns presenta com la millor 

opció a la que recórrer.  
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