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Resum 

La conducta prosocial és considerada una habilitat social, i es defineix com un tipus de 

conducta social positiva que comporta un benefici pels altres. Gonzàlez Portal (1992) la 

defineixen com una conducta de caràcter voluntari i beneficiós pels altres. Per complementar 

aquesta definició Roche (1998) apunta que la conducta prosocial compren diversos 

comportaments com poden ser: ajudar, cooperar, compartir, escoltar o ser solidari. 

Garaigordobil (2005) menciona que la influència de l’entorn és clau per l’adquisició d’aquesta 

conducta. Així doncs, els factors culturals, el context familiar i escolar i les característiques 

pròpies de cada persona són aspectes que influeixen en l’aprenentatge de la conducta 

prosocial. Per l’autora aquesta és una conducta complexa amb implicacions cognitives i 

afectives que fan que requereixi cert nivell de desenvolupament (Garaigordobil, 2005). 

Pel que fa el desenvolupament d’aquesta conducta, hi ha estudis que mostren que la conducta 

prosocial evoluciona amb els anys en correlació amb el desenvolupament cognitiu, moral i la 

capacitat de perspectiva social (Eisenberg, 1979). 

Per tal d’afavorir aquest procés de desenvolupament, cal treballar alguns aspectes que 

potencien l’adquisició i millora de la conducta prosocial com són: la moral i els valors, 

l’empatia i l’assertivitat. Fent referència a l’àmbit educatiu, es citen alguns recursos i 

tècniques que es poden emprar per tal de potenciar aquest tipus conducta a partir dels aspectes 

mencionats.  

La finalitat d’aquest treball és fer una proposta didàctica destinada al segon cicle d’infantil 

amb l’objectiu de potenciar la conducta prosocial. Així doncs, s’exposen una sèrie d’activitats 

que engloben tant els aspectes que cal treballar per afavorir aquest comportament social 

positiu, com els recursos i tècniques que es poden emprar. 

 

Paraules clau: prosocialitat, empatia, conducta, habilitats socials i infància. 
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Abstract 

Prosocial behavior is considered a social skill, and is defined as a type of social behavior that 

carries a positive benefit for others. Portal Gonzalez (1992) defined as the conduct voluntary 

and beneficial for others. To complement this definition Roche (1998) suggests that prosocial 

behavior includes various behaviors such as: assist, cooperate, share, listen and be supportive. 

Garaigordobil (2005) mentions that the influence of the environment is key to the acquisition 

of this behavior. Therefore, cultural factors, and the family and school context, and the 

characteristics of each person are aspects that influence learning prosocial behavior. For the 

author this is a complex behavior with cognitive and emotional implications that imply having 

a certain level of development (Garaigordobil, 2005). 

As far as the desenvolupament of this behavior, there are studies showing that prosocial 

behavior evolves over the years in correlation with cognitive, moral and social perspective 

capacity (Eisenberg, 1979). 

To encourage this development process must work some aspects that enhance the acquisition 

and improvement of prosocial behavior such as: moral and values, empathy and assertiveness. 

Referring to education, there are mentioned some resources and techniques that can be used to 

promote this type of behavior to apartir of the mentioned aspects. 

The purpose of this work is to make a didactic desing address by preschool children with the 

aim of promoting prosocial behaviour. As such, there are exposed diverse activities that 

include aspects that it is necessary to work to favor this social positive behavior, as well as the 

resources that we can use for it. 

  

Keywords: prosociality, empathy, behavior, social skills and childhood. 
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1. Justificació  

En primer lloc, cal dir definir la conducta prosocial. Segons Moñivas (1996), és qualsevol 

comportament que beneficia als altres o que té conseqüències socials positives. Aquesta 

conducta inclou comportaments com són ajudar, cooperar, compartir o ser solidari, i és 

considerada una habilitat social. 

El fer coses pels demés s’ha considerat des de sempre un valor social bàsic. Malgrat això, no 

és fins a la dècada dels seixanta quan és comença a tenir interès per la conducta prosocial, ja 

que fins a les hores els estudis realitzats es centraven en conductes negatives i antisocials 

(Eisenberg, 1999). 

Moñivas (1996) apunta que l’estudi d’aquesta conducta té dues finalitats clares. Per una 

banda, potenciar des de la infància les conductes de solidaritat, tolerància, cooperació i ajuda 

mitjançant del desenvolupament de representacions, models i habilitats prosocials. I per altra, 

prevenir les conductes antisocials com la agressió, la violència, la delinqüència, la 

xenofòbia,... que són tant presents en la nostra societat. 

Diversos autors com Eisenberg (1999) mencionen que, tot i que la conducta prosocial 

emergeix entre els dos i tres anys, des dels primers mesos de vida aquesta ja es manifesta. 

Martin i Clark (1987) apunten que la resposta de plor d’un nadó a l’estímul dels plors d’un 

altre infant pot ser una resposta empàtica cap al malestar dels altres. En relació a això, Hay, 

Nash i Pedersen (1981) comenten que quasi la meitat dels nadons de sis mesos d’edat 

demostren interès per la tristesa dels seus iguals responent davant aquesta inclinant-se cap a 

ells o fent gestos per tenir contacte. Amb accions com aquestes podem veure certa capacitat 

empàtica cap els sentiments i emocions dels altres. Cal dir que aquesta és un element principal 

pel desenvolupament de la conducta prosocial Garaigordobil (2005). 

En relació a la introducció de la conducta prosocial a les aules, aquesta mateixa autora, aporta 

que les investigacions realitzades en aquest camp conclouen que, tot i que la conducta 

prosocial està determinada per diversos factors culturals, afectius, escolars, personals..., el fet 

de treballar-la a través de jocs sociodramàtics, col·lectius, de rol i cooperatius afavoreix el 

desenvolupament social i moral dels infants.  

Per tant, podem afirmar que treballar la conducta prosocial en edats primerenques ofereix un 

resultat positiu en la socialització dels infants. És essencial potenciar aquesta conducta a 

través de diverses dinàmiques, jocs i activitats en l’etapa d’educació infantil amb l’objectiu 
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que s’adquireixin adequadament les habilitats que implica aquest tipus de conducta, afavorint 

així un bon desenvolupament tant social com emocional dels infants. 

Una de les experiències educatives a destacar en quan a la conducta prosocial és la de 

Garaigordobil (1992-2005). L’autora ha dissenyat diversos programes d’intervenció 

socioemocional per promoure la conducta prosocial adreçats als diferents cicles d’educació 

primària. Tots ells es basen en la introducció del joc cooperatiu i creatiu dins les aules amb 

l’objectiu de fomentar una conducta social positiva. Els resultats d’aquests programes han 

estat molt favorables ja que, a partir de diferents mètodes d’avaluació, s’ha pogut comprovar 

que després d’un curs escolar treballant d’aquesta forma s’ha incrementat significativament la 

conducta prosocial dels infants. Sobre els programes, cal destacar que seria possible adaptar-

los a educació infantil. I es que el joc és inherent en la naturalesa dels infants, així com el 

principal mitjà de desenvolupament d’aquests (Garaigordobil, 2005). 

La importància de la conducta prosocial recau en les diverses aportacions i beneficis que 

proporciona la seva adquisició en el desenvolupament socio-emocional. En relació a això, 

Roche (1998) indica els següents punts com a resultats de treballar aquesta conducta de cara a 

les relacions interpersonals: 

- Prevé i inclús extingeix els antagonismes i violències. 

- Promou la reciprocitat positiva de qualitat i solidaria en les relacions interpersonals i 

de grup. 

- Suposa la valoració i atribució positives interpersonals. 

- Incrementa la autoestima i la identitat de les persones o grups implicats. 

- Alimenta l’empatia interpersonal i social. 

- Augmenta la flexibilitat i evita el dogmatisme, gràcies a l’actitud empàtica. 

- Estimula les actituds i habilitats per la comunicació, millorant la seva qualitat. 

- Augmenta la sensibilitat respecte a la complexitat dels altres i del grup. 

- Dota de salut mental a la persona egocèntrica. 

- Probablement millora la percepció en les persones amb tendències pessimistes. 

- Estimula la creativitat i la iniciativa. 

- Modera les tendències dependents. 

- Reforça l’autocontrol davant l’afany de domini sobre els altres. 
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2. Objectius  

L’objectiu general del treball és fer una proposta didàctica adreçada al segon cicle d’educació 

infantil en la qual es potenciï la conducta prosocial englobada dins l’educació emocional. 

A més d’aquest, en podem destacar alguns objectius més específics com són: 

- Dur a terme una recerca bibliografia sobre la conducta prosocial. 

- Aprofundir en el significat de la conducta prosocial en la infància. 

- Fer un recull d’activitats que potenciïn la conducta prosocial al segon cicle d’infantil. 

3. Metodologia utilitzada per desenvolupar el treball  

Amb el fi d’aconseguir els objectius esmentats podem estructurar el desenvolupament del 

treball en dues parts diferenciades. En primer lloc es farà una recerca d’informació sobre el 

tema a tractar. Així doncs, es pretén crear un marc teòric que sustenti la segona part del treball 

en la es presenta una proposta didàctica en relació a la conducta prosocial.  

En el desenvolupament teòric es tractaran principalment aspectes com: l’evolució de la 

conducta prosocials, els factors d’aquesta, de quina forma podem afavorir aquesta conducta i 

alguns recursos per treballar-la a les aules. 

En la segona part es farà una proposta d’activitats destinada als infants del segon cicle 

d’infantil que afavoreixin el desenvolupament de la conducta prosocial. Les propostes, com ja 

hem dit anteriorment, aniran relacionades amb el marc teòric plantejat, i més concretament, 

amb aquells aspectes que s’han de treballar amb els infants per potenciar la conducta 

prosocial. 

4. Marc teòric 

4.1. Conducta prosocial 

Entem per conducta prosocial aquella conducta de caràcter voluntari i beneficiós pels altres 

o, també, una conducta socials positiva que pot o no tenir una motivació de tipus altruista 

(Gonzàlez Portal, 1992). Les conductes altruistes es diferencien de les que no ho són en que 

estan motivades per valors morals o per la preocupació pels altres. (Eisenberg, 1999). Com 

mencionen Martorell, Gonzàlez, Aloy i Ferris (1995) la conducta prosocial comprèn accions 

com són ajudar, compartir, encoratjar, comprendre o posar-se en el lloc dels altres, entre 

d’altres.  
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Tal i com apunta Betina (2012), el comportament prosocial es considera una dimensió de la 

competència social i té gran importància en el desenvolupament d’habilitats socials en la 

infància.  

Així doncs, són comportaments prosocials aquells que, sense cercar recompenses externes, 

afavoreixen a altres persones o grups o la consecució de metes socials; són els que 

augmenten la possibilitat de generar una reciprocitat positiva de qualitat, solidaria en les 

relacions interpersonals o socials conseqüents, al temps que salvaguarden la identitat, 

creativitat i iniciativa dels individus o implicats (Roche, 1995). 

D’acord amb aquesta definició, Roche (1998) elabora un llistat en el qual identifica i descriu 

els comportaments prosocials:  

− Ajuda física. Conducta no verbal que provoca assistència física a altres persones per 

complir un determinat objectiu, i que compta amb l’aprovació de les mateixes.  

− Servei físic. Conducta que elimina la necessitat als receptors d’intervenir físicament 

en la situació en la que es troba immers.  

− Donar i compartir. Donar objectes, idees, experiències vitals, aliments o 

possessions a altres.  

− Ajuda verbal. Explicació o instrucció verbal que és útil per altres persones o grup 

per arribar a l’objectiu que s’hagin platejat aquestes.  

− Consol verbal. Comunicació verbal que pretén minimitzar la tristesa de persones 

afligides o que es troben en dificultats, i augmentar així el seu ànim.  

− Confirmació i valoració positiva de l’altre. Expressions verbals que serveixen per 

confirmar el valor o augmentar l’autoestima d’altres persones. Es contempla com una 

comportament prosocial qual aquestes expressions es pronuncien davant terceres 

persones.  

− Escolta profunda. En una conversa, les conductes metaverbals i actituds que 

expressen una acollida pacient i a la vegada interessada envers al contingut del diàleg i 

de l’actitud de l’interlocutor.  

− Empatia. Conductes verbals voluntàries que expressen comprensió cognitiva dels 

pensaments de l’interlocutor o de les emocions que experimenta aquest mateix.  
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− Solidaritat. Conductes físiques o verbals que expressen acceptació voluntària de 

compartir les conseqüències de la condició, estatus, situació o fortuna desgraciades 

d’altres persones.  

− Presencia positiva i unitat. Presencia personal que contribueix al clima de benestar 

psicològic, pau, concòrdia, reciprocitat i unitat en un grup de persones. s’aconsegueix 

mitjançant actituds com l’atenció, l’escolta profunda, l’empatia, la disponibilitat, 

l’ajuda o la solidaritat.  

En relació als comportaments prosocials, Eisenberg (1999) va realitzar un estudi en el qual es 

pretenia esbrinar el motiu pel que els infants petits realitzen conductes socials positives. En 

aquest quan algun infant tenia un comportament prosocial se’l demanaven el perquè d’aquella 

acció. Els resultats d’aquests estudis van concloure que la majoria dels nins d’entre 3-6 anys 

justifiquen les seves conductes prosocials referint-se a les necessitats dels altres o a raons 

pragmàtiques. Mentre que els infants entre 4-5 anys afegeixen altres motivacions com: les 

relacions afectives, el desig de l’aprovació dels altres o en benefici propi.  

4.1.1. Desenvolupament de la conducta prosocial en la infància  

Jean Piaget (1956) va afirmar que els infants no eren capaços de comprendre el punt de vista 

dels demés fins els sis o set anys. No obstant això, pareix ser que l’origen del 

desenvolupament de la conducta prosocial es troba en els primer mesos de vida. Els nadons 

quan senten plorar a un igual tendeixen a imitar aquest comportament. Hi ha autors que 

indiquen que aquesta resposta podria ser un indicador empàtic. En contraposició, n’hi ha 

d’altres que defensen que simplement es tracta de la confusió del ploriqueig d’altres nadons 

amb el propi.  

Eisenberg (1999) descriu l’evolució dels infants en quan a la resposta davant l’aflicció dels 

altres i en quan als comportaments prosocials de compartir i d’ajudar. Pel que fa la resposta 

davant l’aflicció dels altres, cal dir que no és fins el primer any quan els infants diferencien la 

seva pròpia pena de la dels altres. Així doncs, com apunten Zazhn-Waxler, Radke-Yarrow i 

King (1979) és a partir d’aquesta mateixa edat quan davant la tristesa dels altres els infants 

comencen a interactuar mitjançant el contacte físic. Aquesta conducta es manté i augmenta 

durant l’etapa dels dos anys.  

Hoffman (1982) parla d’experiències d’empatia egocèntrica en els infants d’entre 1-2 anys. 

Aquestes es caracteritzen per identificar els sentiments dels altres però sense poder distingir 
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entre el seu estat interior i els dels demés. Així doncs, en resposta a l’aflicció els infants 

demostren el seu suport proporcionant a l’altra persona el que ells consideren més 

reconfortable, sense tenir en compte l’opinió dels altres.  

Posteriorment als 2 anys els infants tendeixen a donar el seu confort a les persones afligides i, 

també, a les que ells mateixos han provocat aflicció com a resultat de les seves accions 

(Eisenberg, 1999). Aquest canvi ve donat de la seva maduració cognitiva amb l’aparició de la 

capacitat del joc simbòlic, que els permet assumir papers i posar-se en el lloc de altres 

persones. Això fa que els infants entre els 3-6 anys siguin més capaços de detectar l’origen de 

la tristesa dels altres i actuar de forma adequada davant aquesta situació.  

Pel que fa les accions d’ajuda i compartir, Hay (1979) assenyala que, durant els primers anys 

de vida, són habituals en els infants d’entre 1-2 anys. D’aquestes cal destacar que pareixen 

estar motivades per mantenir un intercanvi positiu amb els altres. Els infants d’aquesta 

mateixa edat, segons Rheingold (1982) estan predisposats a ajudar, sobretot en el context 

familiar. Concretament en les feines de casa en cooperació amb els adults imitant les accions 

que duen a terme aquests. Cal dir que tot i que es considera una conducta social positiva no 

podem saber si l’objectiu principal dels infants realment és ajudar. 

Al llarg dels anys aquests accions són més comuns, així doncs, segons Eisenberg (1999)  en 

les aules de segon cicle d’educació infantil podem observar habitualment infants que s’ajuden 

entre ells i que comparteixen els diversos objectes que poden trobar a l’escola. En aquest 

sentit cal remarcar, com apunten Eisenberg, Cameron, Tryon i Dodez (1981), que aquestes 

accions es realitzen freqüentment amb els companys amb els que tenen més relació.  

Fent referència al desenvolupament de la conducta prosocial en la infància, també cal tenir 

present la Teoria de la Ment. Aquesta, segons Mendoza i López (2004), al·ludeix a l’habilitat 

per predir i explicar el comportament dels altres en relació als seus estats mentals interns. Per 

tant, estudia la capacitat de saber i entendre què pensa l’altre, què sent, quines són les seves 

expectatives, creences o intencions. Aquest concepte fa referència a un conjunt d’habilitats 

metacognitives complexes, ja que es tracta d’entendre la cognició dels altres.  

Tot i que la teoria de la ment exposa diferents fases fins arribar a l’edat adulta, només farem 

esment a aquelles que tenen a veure amb la infància. Aquestes són les següents (Tirapu, 

Pérez, Erekatxo, & Pelegrín, 2007):  
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F0. Habilitat pel reconeixement facial de les emocions. Aquesta apareix abans dels 24 

mesos i es consisteix en la identificació de les emocions bàsiques. La amígdala té un 

paper important en aquesta fase ja que és l’encarregada de convertir les percepcions en 

cognició i posteriorment establir conductes en relació amb les primeres. És a dir, dóna 

valor emocional i social als estímuls que rep la persona. Si hi ha lesions a l’amígdala les 

connexions no són les adequades la qual cosa impedeix el reconeixent d’estímuls. En 

conseqüència, impossibilita el reconeixement de les emocions corresponents a les etapes 

posteriors. Aquestes lesions són freqüents en infants autistes.  

F1. Creença de primer i segon ordre. Aquesta fase inclou l’habilitat per reconèixer que 

els altres poden tenir creences falses. Aproximadament als 4 anys els infants són capaços 

d’entendre que una mateixa situació pot tenir diferents significats per diverses persones 

que varien segons les expectatives, coneixements d’aquestes. La capacitat per imaginar i 

simular a través del joc simbòlic permet a l’infant sortir de si mateix per entrar 

temporalment en el ment dels altres.  

F2. Comunicacions metafòriques i histories estranyes: ironia, mentida i mentida 

piadosa. Consisteix en l’habilitat de reconèixer que un pot tenir una creença falsa a causa 

de la presentació dels fets amb ironia o mentides. Aquesta fase requereix tenir la capacitat 

per extreure un significat a la situació viscuda tenint en compte el context, arribant a una 

coherència global i deixant de banda la literalitat. Aquesta habilitat s’adquireix al voltat 

dels 6-7 anys.  

F3. Ficada de pota. Compren tenir l’habilitat de reconèixer quan un diu una cosa 

inapropiada. Aquesta habilitat es desenvolupa entorn dels 9-11 anys. Es un procés 

cognitiu més complex ja que requereix que l’infant sàpiga posar-se en la situació dels 

altres comprenent els sentiments i emocions de cada un i, a més, identificar l’error comès.  

4.1.2. Factors de les conductes prosocials  

Carlo, Fabes, Laible i Kupanoff (1999), a partir de les seves investigacions en les quals 

analitzà la relació entre diferents variables contextuals i la conducta prosocial, va concloure 

que el context social té un paper essencial en el desenvolupament d’aquesta. Però als factors 

socials com poden ser la cultura o l’àmbit escolar n’hi hem d’afegir uns altres com són els 

cognitius i afectius entre d’altres.  
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En relació a això, Garaigordobil (2005) assenyala els següents punts com a factors a tenir en 

compte de cara al desenvolupament d’aquesta conducta.  

A) Factors culturals. Garaigordobil (2005) afirma que hi ha evidencies en quan a què les 

normes socioculturals, valors i estàndards d’una societat que interioritza una persona 

tenen especial influència, ja sigui positiva com negativa, en el fet de dur a terme 

conductes prosocials.  

En relació a això, Eisenberg (1999) menciona que arrel de diferents estudis, s’ha 

demostrat que hi ha grups culturals que són més individualistes, egoistes i violents com 

els Mundugumur. En contraposició n’hi ha d’altres en els que les conductes prosocials 

són molt comuns com és el cas dels indis Hopy o els Arapesh. En aquests grups socials es 

promouen habilitats per interactuar cooperativament a partir d’edats primerenques, 

afavorint així l’aparició i desenvolupament d’aquest tipus de conducta.  

B) Factors del context familiar. Garaigordobil (2005) concep als pares com a 

representants de la cultura, ja que aquests, de forma implícita o explícita, transmeten els 

valors socials als seus fills.  

Eisenberg (1999) assenyala que el paper de model del pares, la transmissió de valors i 

d’interès pels altres i els sistemes disciplinaris pareixen anar a associats al 

desenvolupament de la conducta prosocial dels infants.  

Pel que fa els estils de criança, Mestre, Samper, Tur i Diez (2001) mencionen que la 

dimensió afectiva en les relacions familiars donen peu al desenvolupament prosocial dels 

infants. Així doncs, esmenten que fer avaluacions positives als fills, tenir interès, donar 

suport emocional o la coherència en l’aplicació de les normes són aspectes que faciliten 

l’evolució d’aquesta conducta. 

En relació a això, podem dir que el fet que els infants comptin amb un vincle segur amb 

les seves mares, i que els seus pares mostrin comportaments prosocials i altruistes, 

influeix en l’aparició de la conducta prosocial dels infants (Garaigordobil, 2005).  

En aquest sentit, Musitu i Gutiérrez (1984), després dels estudis realitzats, mencionen que 

la interacció paterna-filial que es centre en el suport afectiu, de raonament té una relació 

directe amb el desenvolupament cognitiu, l’autoestima, la competència social 

instrumental, el locus de control intern i la conducta moral.  
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Pel que fa l’estil educatiu parental, els pares dels infants prosocials solen emprar una 

disciplina inductiva, donen oportunitats als seus fills perquè participin en accions 

prosocials, són models d’aquest tipus de conducta i les valoren, i fomenten l’adopció de 

perspectives, l’empatia i la simpatia (Eisenberg, 1999).  

Hoffman (1982) apunta que les tècniques inductives afavoreixen la interiorització de la 

moral així com en el desenvolupament de l’empatia, capacitat essencial per tenir una 

conductes socials positives.  

C) Factors del context escolar. Si considerem les escoles com un microcosmos dins de 

la nostra societat, podem afirmar que, donat la varietat de relacions i descobertes que 

sorgeixen en aquest entorn, són espais idonis pel desenvolupament social dels infants 

(Garaigordobil, 2005). 

Fent referència precisament a la relació entre els iguals, Kohlberg (1976) considera que 

l’escola proporciona als infants l’oportunitat de desenvolupar diferents punts de vista a 

través de la comprensió d’aquests mateixos mitjançant el diàleg i la presa de decisió en 

grup.  

Per altra banda, en quan al desenvolupament moral, davant la perspectiva educativa 

tradicional en la que l’adult conforma la conducta de l’infant, hi trobem les teories de 

desenvolupament cognitiu. Aquestes defensen que siguin els mateixos infants els que 

vagin construint la seva moralitat. Aquesta perspectiva entén que és fonamental oferir als 

infants en l’ambit escolar situacions específiques que donin peu a comprendre les raons 

de les normes socials i atendre a les funcions i finalitats de les diferents organitzacions 

socials (Garaigordobil, 2005).  

D) Factors personals. Garaigordobil (2005) menciona els següents aspectes com a 

factors personals que influeixen en el desenvolupament de la conducta prosocial:  

- Desenvolupament cognitiu, moral i de perspectiva social. Hi ha estudis que 

mostren que la conducta prosocial evoluciona i es desenvolupa amb els anys en 

correlació amb el desenvolupament cognitiu, moral i la capacitat de perspectiva social 

(Eisenberg, 1979).  

Garaigordobil (2005) afirma que malgrat existeixin algunes conductes espontànies 

d’ajuda en infants de curta edat, la conducta altruista, definida com a conducta 
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voluntària, realitzada per beneficiar a un altre, sense expectativa de recompensa, y 

que implica un esforç o sacrifici de qui la realitza, és una conducta complexa amb 

implicacions cognitives i afectives que fan que requereixi cert nivell de 

desenvolupament.  

- Capacitat d’empatia. Aquest és el factor més discutit ja que hi ha diferents 

concepcions de l’empatia. Mentre que per Eisenberg i Strayer (1992) implica 

compartir l’emoció percebuda en l’altre, sentir amb l’altre, per Hoffman (1975) és la 

resposta afectiva més apropiada a la situació de l’altre.  

Hi ha evidencies empíriques (Eisenberg i Miller, 1987) que proposen que l’empatia té 

un paper essencial en la motivació de la conducta d’ajuda, i en conseqüència en la 

conducta prosocial en general. De la mateixa forma, López (1998) en els seus estudis 

analitza les variables cognitives i afectives en relació a la conducta prosocial i 

confirma la relació que hi ha entre aquesta i l’empatia.  

- Sociabilitat i vincles d’amistat. Eisenberg (1981) menciona que els seus estudis 

sobre la conducta prosocial conclouen que els infants sociables tenen tendència a 

ajudar i compartir més que aquells que no ho son. En relació a això, afirma que hi ha 

una relació evident entre la sociabilitat i la conducta prosocial.  

Berndet, Hawkins i Holey (1986) a partir d’uns altres estudis confirmaren que el 

comportament de compartir augmenta entre infants que són amics en relació als que 

són companys o desconeguts, així com també disminueix la competitivitat. En relació 

a això, Morgan i Sawyer (1978) apunten que es produeixen menys interaccions 

competitives entre amics perquè aquestes intenten mantenir el seu estatus d’igualtat i 

solidaritat.  

4.1.3. Característiques dels infants prosocials  

Eisenberg (1999) menciona que les característiques entre els infants prosocials i els que no ho 

són no són absolutes. Així doncs, no tots els infants prosocial tenen uns trets concrets. No 

obstant, l’autora assenyala algunes característiques que solen tenir en comú els infants amb 

aquest tipus de conducta.  

 Regularitat. Eisenberg i Mussen (1989) apunten que es pot observar una regularitat 

moderada en les conductes prosocials dels infants d’educació infantil i aquells que 
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estan en edat escolar. No es tracta d’accions espontànies, sinó que es realitzen de 

forma periòdica. Tot i això, cal dir que la regularitat d’aquestes conductes augmenta 

amb l’edat.  

 Diferencies entre sexes. D’acord amb Fagot (1978), pareix que les nines duen e terme 

major nombre de conductes prosocials que els nins. L’explicació a aquest fet podria 

ser un factor cultural, ja que les actituds servicials i d’afecte es consideren més pròpies 

de les dones.  

 Característiques demogràfiques. Pel que fa la classe social, segons Eisenberg i 

Mussen (1989), no pareix que l’altruisme vagi associat a una classe social en concret.  

En quan al nombre de membres de la família, els mateixos autors afirmen que tant els 

infants de famílies petites com de les nombroses mostren una actitud d’ajuda, tot i que 

aquesta es manifesta en situacions diferents en un cas que en un altre.  

Fent referència a l’ordre de naixement dels germans, podem dir que és obvi que els 

germans grans mostren una actitud prosocial cap als petits en major freqüència que a 

la inversa (Eisenberg i Mussen, 1989). En aquest sentit, també podem destacar que 

aquest tipus de conducta augmenta quan hi ha una diferencia considerable entre les 

edats dels germans.  

 Sociabilitat i adaptació. Segons Eisenberg i Mussen (1989), pareix esser que els 

infants que expressen els seus sentiments en llibertat, aquells que són més socials i 

més extrovertits tenen més tendència a dur a terme conductes prosocials.  

Yarrow i Waxler (1976) mencionen que s’associa un alt grau de conducta prosocial als 

infants d’educació infantil que són assertius i segurs de si mateixos, ja que aquests 

solen mostrar de forma espontània les accions d’ajudar i compartir, contràriament que 

els infants agressius.  

Els infants amb una alta predisposició prosocial tendeixen a ser emocionalment 

expressius, socialment dretans, assertius i ben adaptats (Eisenberg, 1999).  

 Reciprocitat emocional vicaria. Els infants empàtics i compassius pareixen 

especialment propensos a adoptar actituds prosocials. Malgrat això, no totes les 

conductes prosocials estan motivades per la simpatia o l’empatia. (Eisenberg, 1999).  

 Característiques cognitives. En quan a la intel·ligència, cal dir que tot i que no s’ha 

establert una relació directa amb la conducta prosocial, si pareix que facilita aquest 

tipus de comportaments en situacions en les que és més complicat saber quines són les 

necessitats dels altres (Eisenberg, 1999).   
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Juntament amb altres teòrics, Hoffman (1975) defensa que la capacitat d’adaptar les 

perspectives dels altres és un fet que potencia i afavoreix la conducta prosocial. Cal 

tenir en compte però, que no sempre és així, ja que aquests comportaments es 

produeixen de forma espontània, sobretot en edats molt primerenques.  

També són més propensos a realitzar conductes prosocials aquells infants que han 

adquirit un raonament moral (Eisenberg, 1986). Aquesta habilitat engloba el quocient 

intel·lectual i la capacitat lògica, qualitats que ajuden a tenir una millor comprensió de 

les perspectives dels altres. 

4.2. Què cal treballar per afavorir el desenvolupament de la conducta prosocial? 

4.2.1. Moral i valors 

Berkowitz (1995) menciona diferents aspectes que hem de tenir en compte per comprendre la 

moralitat humana.  

 Conducta moral. Un dels aspectes centrals de la persona moral és el mode en el que 

es comporta l’individu (Berkowitz,1995). L’autor apunta que a partir de les conductes 

podem saber si estem parlant d’una persona que sigui o no moral. Alguns autors com 

Piaget (1965), qui va estudiar la moral en els infants, assenyala que la moralitat 

d’aquests recau en les intencions de les conductes, i no tant en les conseqüències dels 

actes que es produiran.  

 Caràcter moral.  Berkowitz (1995) definí el caràcter moral com la tendència única i 

permanent d’un individu a actuar d’un mode determinat i no d’altre forma. El mateix 

autor defensa el lligam entre conducta i caràcter moral apuntant que la primera s’aprèn 

i s’interioritza per esdevenir en el segon. Per tant, reforçant una conducta adequada 

afavorim que aquesta es dugui a terme de forma habitual i que sigui un aspecte de 

caràcter. 

 Valors. Els valors morals són creences amb càrrega afectiva, relatives a la correcció 

o equivocacions de les qüestions que són intrínseques i potencialment perjudicials, i 

que posen un caràcter universal i inalterable en la seva prescriptivitat 

(Berkowitz,1995). Cal dir que els diferents autors que es centren en aquests no han 

arribat a un consens en quan a quins són els valors moral. Mentre que alguns d’ells 

defensen que són pocs i centrats en el nostre ser, n’hi ha d’altres que pensen que un 

valor pot ser qualsevol cosa en la que estiguem d’acord o bé en contra.  
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Segons Berkowitz (1995), per tal d’educar en valors cal que cada persona creï el seu 

propi conjunt de valors morals, per tant, l’educació ha de proporcionar els mitjans 

d’autoexploració i coneixement d’un mateix per poder definir-los. El mateix autor 

apunta que cal tenir en compte que els valors procedeixen de fonts com poden ser: una 

ensenyança explícita o a partir d’un model de conducta, ja sigui a partir de les figures 

de referència, dels seus iguals o dels docents. 

 Raonament moral. Davant situacions caracteritzades per ser moralment ambigües o 

paradoxals, l’individu té per davant el repte de decidir en quin valor basar-se per 

enfrontar-se a aquesta. Així doncs, apareix el raonament moral que és la capacitat de 

raonar sobre qüestions morals arribant a prendre decisions influenciades per les 

conductes i valors morals que tingui interioritzats cada persona (Berkowitz, 1995).  

 Emoció o afecte moral. Samay (1986) defineix les emocions com l’energia que ens 

ajuda a actuar davant els raonaments morals, i en conseqüència, són el motor de les 

conductes. Malgrat que la majoria d’autors consideren que l’emoció és un element 

intrínsec en les conductes morals, hi ha evidents diferencies entre el paper que li 

atribueixen uns i els altres.  

Berkowitz (1985) menciona que podem diferenciar dues categories d’emocions 

morals: les autocrítiques i les de caràcter prosocial. Mentre que les primeres són causa 

d’una reacció davant una autoavaluació negativa que origina emocions com la 

culpabilitat i la vergonya, les segones esdevenen davant una reacció afectiva davant la 

tristesa dels altres, mostrant empatia i simpatia i donant peu a conductes prosocials. 

Pel que fa l’educació, cal dir que l’objectiu de les escoles en relació a l’afecte moral és 

orientar a l’infant per ocupar-se del bé i detestar el mal; per exemple: simpatitzar 

amb les víctimes i despreciar la injustícia (Berkowitz, 1985).  

Ser una persona moral representa contar amb aquestes elements i posseir-los en equilibri i 

harmonia, treballant-los junts (Berkowitz,1995). Per tant, és necessari que hi hagi una 

interconnexió entre els cinc elements. 

En relació a aquests, Berkowitz (1995) assenyala els següents punts com aspectes necessaris a 

tenir en compte en relació a l’educació moral dels infants de preescolar: 

1. Cal ocupar-se de la qualitat de les relacions dels infants, sobretot les que estableix 

amb els seus referents. 
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2. Hem de tenir en compte que l’ensenyança dels models de conducta engloba 

l’orientació i disciplina.  

3. Cal saber quina és la conducta presentada a l’infant com a model.  

4. És necessari potenciar el procediments de presa de dacions i el models de 

comunicació de la família.  

Com hem comentat anteriorment, l’emoció és la motivació per a realitzar conductes morals 

que poden ser o no prosocials. Per tant, tal com fa Berkowitz (1995) podem afirmar que la 

moralitat té relació directe amb la prosocialitat.  

En les dues teories que es descriuen a continuació, podem veure l’evolució de la moralitat en 

relació de la capacitat d’adoptar la perspectiva dels altres. Aquestes teories es centren en dues 

perspectives diferents, mentre que la teoria de Kohlberg es basa en la cognitiva i fa referència 

a les normes socials, la d’Eisenberg es fonamenta en el desenvolupament  emocional.  

4.2.1.1. Teoria del judici moral de Kohlberg 

L’aportació de Kohlberg (1976) es tracta d’una ampliació de les etapes que havia proposat 

anteriorment Piaget en quan al desenvolupament moral. Creu que les dues gran etapes que 

descriu aquest autor (l’heterònoma o del realisme moral i l’autònoma d’independència moral) 

són massa genèriques per veure realment l’evolució de la moral. I, a més, opinava que la 

relació que havia fet Piaget (1965) entre la maduració moral, intel·lectiva i la influència del 

medi no era precisa.  

Kohlberg (1976) contempla el desenvolupament cognitiu, la participació social i l’assumpció 

de rols com els dos factors que influeixen en el desenvolupament moral. Per una banda, cada 

subnivell moral té un estadi lògic paral·lel. Així doncs, la teoria de desenvolupament moral 

comparteix les propietat dels estadis de pensament descrits per Piaget (1965). I per altra, el fet 

de socialitzar-se amb diferents grups permet a les persones explorar i conèixer els rols i 

perspectives dels altres. 

Es tracta d’una teoria cognitiva estructurada en tres grans nivells (preconvencional, 

convencional, posconvencional) que alhora estan subdividits en dues etapes cada un.  Si ens 

centrem en la infància, concretament en les edats que comprèn l’etapa d’educació infantil, 

hem de ressaltar el nivell preconvencional. En aquest, Kohlberg (1976) defineix a l’infant 

com una persona que és sensible a les regles culturals i a les qualificacions de bo/dolent i 

correcte/incorrecte. 
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El primer estadi, anomenat moralitat heterònoma, es basa en un punt de vista egocentrista. 

Aquest estadi contempla infants entre els quatre i els set anys aproximadament. La persona no 

considera els interessos dels altres ni tan sols reconeix que són diferents dels seus propis. Així 

doncs, les conseqüències físiques de l’acció són determinants en quan a la seva conducta 

(Kohlberg, 1976). 

El segon estadi rep el nom d’individualisme, objectius instrumentals i intercanvi. Inclou 

aproximadament els infants entre set i dotze anys. L’infant creu que el que convé obeir és allò 

que es considera bo i moralment correcte, ja que d’aquesta forma obté una recompensa 

(Kohlberg, 1976). Aquest estadi es basa en una perspectiva individualista, tot i que ja 

distingeix els interessos propis dels que tenen els altres. S’introdueixen aspectes com la 

reciprocitat i la igual participació interpretats de forma pragmàtica i física. 

Després del seu anàlisi des d’una perspectiva socio-cognitiva, Kohlberg (1976) arriba a la 

conclusió que les dimensions cognitives del judici moral determinen el desenvolupament 

evolutiu moral i, una vegada entesa l’evolució del judici moral, el desenvolupament de l’acció 

i dels efectes morals resulten més comprensibles i perceptibles. 

4.2.1.2. Teoria del raonament moral d’Eisenberg 

Eisenberg considera que el raonament prosocial és diferent del judici moral que proposa 

Kohlberg. Mentre que aquest es centre en la justícia enfocant-ho cap a les lleis, normes i 

obligacions, Eisenberg entén la conducta moral com a resultat de la regulació emocional i 

l’empatia.  

Ella mateixa va fer un estudi sobre l’anàlisi del desenvolupament del raonament dels infants 

basant-se en dilemes morals prosocials. La seva eina d’investigació eren les entrevistes que 

feia a infants de diverses edats per tal de comparar les restes i extreure’n conclusions. L’estudi 

va concloure que el raonament varia en funció de l’edat, per tant, la maduració cognitiva i en 

els aspectes socio-emocionals són clau per desenvolupar un raonament prosocial (Eisenberg, 

1999).  

D’acord amb això, Eisenberg (1986) assenyala cinc nivells de desenvolupament del judici 

moral prosocial. D’aquests els que més ens interessen són els dos primers, ja que predominen 

en infants d’entre 3-6 anys. 
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El primer nivell s’anomena hedonisme orientació basada en un mateix. Predomina en els 

infants d’educació infantil i en els més joves d’educació primària. En aquest la persona es 

preocupa més per les conseqüències que poden succeir de cara a ell mateix que per les 

consideracions morals. La motivació per la qual ajuden als altres és tenir benefici propi, 

reciprocitat o preocupació cap a l’altre per el vincle afectiu que les uneix.  

El segon nivell també és propi de nins d’infantil i de primària. S’orienta cap a les necessitats. 

L’individu mostra angoixa per qualsevol tipus de necessitat dels altres, malgrat aquestes 

entrin en conflicte amb les seves pròpies. En aquest cas la preocupació s’expressa en termes 

simples.  

Així doncs, la perspectiva cognitiva-evolutiva que adopta Eisenberg considera que el 

raonament moral interioritzat i més complex es relaciona amb una major freqüència de 

conducta prosocial, la qual és potenciada per un augment de la capacitat de comprensió de les 

perspectives dels altres. 

4.2.2. Empatia 

El concepte d’empatia ha anat evolucionant al llarg dels anys a mesura que s’ha anat 

investigant sobre aquesta temàtica. Ha estat analitzada a partir de diferents perspectives com 

són la cognitiva i l’afectiva. 

Des del punt de vista de la perspectiva cognitiva, cal dir que l’empatia fa referència a ser 

capaç de posar-se en lloc de l’altre. Hogan (1969) menciona que l’empatia és l’acte d’intentar 

comprendre el que passa per la ment dels altres, és a dir, per a l’autor és una capacitat 

metarepresentativa. Per tant, una de les habilitats cognitives bàsiques és la d’adoptar la 

perspectiva dels altres.  

Richardson i Malloy (1994) esmenten que la presa de perspectiva té una relació directe amb el 

nivell d’agressivitat, i en conseqüència, amb les conductes prococials. Els mateixos autors 

apunten que hi ha altres processos cognitius que intervenen en l’empatia són l’habilitat de 

discriminar entre un mateix i l’altre o l’habilitat de discriminar senyals afectives o 

emocionals. 

Posteriorment, es començà a contemplar que l’empatia implicava components afectius, 

entenent-la per un afecte compartit o un sentiment vicari. Per Mehrabian i Epstein (1972) es 

tracta d’una resposta emocional vicaria causada per les experiències emocionals d’altres. Per 

tant, afirmen que consisteix en que consisteix en sentir el que sent l’altra persona. Des de la 
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mateixa perspectiva, Baston (1991) concep l’empatia com aquells sentiments d’interès o 

compassió cap a una altra persona que són originats per conèixer el sofriment d’aquesta. 

En relació als seus components afectius Preston i de Waal (2002) afegeixen que l’empatia es 

presenta fàcilment davant persones que ens són familiars. Per tant, estem més predisposats a 

tenir una conducta empàtica davant aquelles persones amb les que ens uneix algú tipus de 

vincle afectiu. 

Després d’anys d’investigacions es crea una visió integradora de l’empatia en la que es 

considera que aquesta engloba tant components cognitius, com afectius. Així doncs, 

Garaigordobil i García (2006) defineixen l’empatia des de una perspectiva multidimensional, 

fent èmfasi a la capacitat de la persona per donar resposta als altres tenint en compte tant els 

aspectes cognitius com els afectius, i destacant la importància de la capacitat de la persona 

per discriminar entre el propi jo i el dels altres. 

Quan parlem d’empatia també cal fer referència a les neurones mirall. Podem dir que aquestes 

són l’origen biològic d’aquesta. Iacoboni (2009) les descriu com les neurones que ens 

permeten entendre als altres. Segons l’autor, aquestes recreen els sentiments i emocions que 

tenen els altres en nosaltres mateixos, donant peu a una major capacitat empàtica.  

4.2.2.1. Factors de l’empatia 

Iacoboni (2009) apunta que les neurones miralls ens proporcionen una explicació 

neurofisiològica en relació a la cognició i a les interaccions socials. I afirma que al ajudar-nos 

a reconèixer les accions dels altres, també ens ajuda a reconèixer i comprendre les 

motivacions més profundes que les originen, les intencions dels altres individus. 

Bueno (2013) menciona que les neurones mirall són la causa biològica de l’aprenentatge per 

imitació, i que aquestes contribueixen a tots els nostres aprenentatges socials. A més, 

assenyala que ens permeten imitar les accions, els comportaments i fins i tot les emocions dels 

altres.  

El mateix autor esmenta que les neurones mirall són molt presents en les àrees cerebrals de 

l’empatia, les emocions i el dolor. I afegeix que aquestes són les responsables de l’empatia, ja 

que ens permeten reproduir les emocions dels altres en les nostres ments. Per tant, un cop 

sabem comprendre i interpretar aquestes emocions, som capaços de posar-nos en el lloc de 

l’altre i sentir el mateix (Bueno, 2013). 
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Tot i que, com acabem de comentar, l’empatia té un factor biològic, el desencadenant 

d’aquesta capacitat és l’ambient. Així doncs, l’aprenentatge de la conducta empàtica depèn 

dels diferents estímuls que es creïn en l’entorn de cada persona.  

En relació a això, Eisenberg, Valiente i Champion (2004) apunten que hi ha una relació entre 

les conductes realitzades pels pares i les que duen a terme els seus fills. Defensen que la 

capacitat empàtica s’adquireixen arrel de les imitacions que fan els infants dels referents 

afectius. Afirmen que el fet que hi hagi un clima parental càlid i uns vincles afectius segurs 

són una garantia per el desenvolupament d’aquesta habilitat, ja que en aquests casos 

l’exteriorització de l’empatia i la simpatia són presents en la socialització parental. Si 

extrapolem aquesta teoria a l’àmbit escolar, és essencial que els docents hagin adquirit 

conductes empàtiques per tal de ser uns bons models pels seus alumnes. 

D’acord amb Eisenberg i els seus companys, Bueno (2013) menciona que un ambient social i 

familiar on s’amaguin les emocions o on aquestes s’emprin per fer burla, dificulta 

l’aprenentatge d’aquesta habilitat. Ja que d’aquesta forma, a través de la funció de les 

neurones mirall, s’aconsegueix que els infants imitin comportaments poc empàtics.  

Així doncs, podem concloure que, tot i que estiguin biològicament predisposats a ser empàtics 

gràcies a l’aprenentatge per imitació que ens proporcionen les neurones mirall, és l’entorn el 

que determina la nostra capacitat empàtica (Bueno, 2013). Per tant, els referents familiars i 

escolars són el model a seguir, i l’adquisició de conductes empàtiques dels infants depenen 

del tipus de conducta que tinguin els adults. 

4.2.2.2. Desenvolupament de la conducta empàtica  

Per tal de parlar sobre el desenvolupament de l’empatia farem referència a la teoria de la 

socialització moral de Hoffman. En aquesta l’autor proposa quatre nivells sobre el dolor aliè 

els quals reflecteixen l’evolució dels infants en quan la capacitat empàtica.  

Hoffman (1991) defensa que els principis morals són cognicions calentes, ja que defesa que 

aquests estan directament lligats a l’afecte moral. La seva teoria sobre la socialització moral 

es centra en la sensibilitat del dolor aliè, per tant l’empatia és l’element principal del seu 

plantejament.  

L’autor proposa que els components afectius i emocionals són decisius per determinar els 

principis moral i, en conseqüència, les conductes, contràriament del que planteja Kohlberg. 
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En relació a la moral, Hoffman (1992) apunta que el desenvolupament d’aquesta en els 

infants es basa en la transmissió i interiorització de les normes i valors morals. I afegeix que 

la interiorització depèn de l’afecte moral o l’empatia. 

Hoffman (1975) entén l’empatia des de un model interactiu entre els processos afectius i els 

cognitius. Així doncs, la defineix com una resposta afectiva més apropiada a la situació de 

l’altre que a la d’un mateix (Hoffman, 1992). Defensant que és aquesta resposta emocional la 

que contribueix a que es realitzin conductes prosocials. 

Així i tot, no centra la seva teoria en aspectes emocionals i socials. A més de la integració de 

l’afecte, un dels punts centrals de la teoria és la cognició. Hoffman (1991) planteja l’empatia 

com un procés intel·lectual que motiva a ajudar als altres en cas que es vegi immers en un 

problema. Menciona que aquesta resposta emocional es desenvolupa de forma conjunta a 

l’evolució cognitiva i social. Així doncs, pensa que la comprensió cognitiva cap als altres, en 

quan a les diferents perspectives que poden tenir aquestes, afavoreix un major nivell 

d’empatia.  

D’aquesta forma, tenint en compte l’empatia com eix central juntament amb l’evolució 

cognitiva i social dels infants, Hoffman (1982) descriu el desenvolupament de la capacitat 

empàtica establint quatre nivells del que ell anomena dolor aliè. 

 Empatia global. S’experimenta durant el primer any de vida. En aquest nivell hi ha 

certes senyals de dolor aliè que provoquen una resposta empàtica. Tot i això, el nadó 

no té clar la diferencies entre ell mateix i els altres i per tant desconeix quina és la  font 

del seu malestar. 

 Empatia egocèntrica. Aproximadament a partir de l’any s’experimenta sofriment 

empàtic de forma conscient, tot i que ja concep el “jo” com una entitat física diferent a 

la dels altres, pot confondre els sentiments dels altres amb els estat interns. Cal 

destacar que la forma de donar suport als altres és oferint el que reconforta a un 

mateix. 

 Empatia amb els sentiments dels altres. En aquest nivell els infants se n’adonen que 

els altres experimenten sentiments i estats interns que poden ser diferents dels que sent 

un mateix. Entre els 2-4 anys apareix la capacitat per adoptar rols, fet que afavoreixen 

que l’infant pugui empatitzar amb emocions cada vegada més complexes. Per altre 

banda, el desenvolupament de llenguatge potencia que els infants a partir de certa 
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informació pugui empatizar amb un altre, fins i tot en els casos en que aquest no sigui 

present. 

 Empatia amb la situació vital de l’altre persona. Entre el final de la infantessa i el 

principi de l’adolescència, es té consciència que els altres com a individus amb 

identitat i experiències vitals pròpies senten plaer o malestar no tan sols en situacions 

immediates, sinò també en el conjunt de la seva experiència vital. L’infant segueix 

responent empàticament cap el dolor aliè immediat i la seva resposta s’incrementa si 

aquest és crònic. De igual forma que en el nivell anterior, no és necessari que l’altre 

sigui present per poder experimentar empatia cap a aquest. En aquest nivell, l’infant 

també és capaç d’empatitzar amb les dificultats que pugui tenir no sols una persona, 

sinó un grup. 

4.2.3. Assertivitat 

Segons Castanyer (1996), l’assertivitat és la capacitat d’autoafirmar el propis drets, sense 

deixar-se manipular i manipular als altres. Es tracta d’un conjunt de conductes que s’integren 

dins les habilitats socials i és un tipus de conducta interpersonal que implica expressió directe 

dels propis sentiments i la defensa dels propis drets personals, sense negar els drets dels altres 

(Monjas, 2007).   

L’assertivitat fa referència a un estil d’actuar en què s’expressa de manera directa allò que es 

vol dir, les necessitats, els drets i opinions, sense violar, humiliar o degradar els drets dels 

altres (Caballo, 1999). Per tant, és un tipus de conducta contraria a l’agressivitat que es 

caracteritza per l’autoafirmació, l’autoexpressivitat, l’igualitarisme i l’amistat. 

Monjas (2007) apunta algunes característiques de les persones assertives. Algunes d’elles són 

les següents: tenen una autoestima ajustada, són capaços d’empatitzar, tenen intel·ligència 

emocional i un bon control de les seves pròpies emocions, tenen conviccions racionals, 

consideren que tenen dret a equivocar-se i no es culpabilitza per aquests, accepten les seves 

limitacions, tenen una expressió verbal directe, no són coactius, saben dir que no, escoten als 

altres de forma activa, són sociables i extravertits i són optimistes.  

Castanyer (1996) assenyala que la conducta assertiva no s’hereta, sinó que s’aprèn i 

s’adquireix al llarg de la vida. En relació a això, afegeix que l’aprenentatge que facin els 

infants sobre aquesta habilitat social depèn dels models que tingui dels adults de referència, 

tant a la família com a l’escola, i a partir de les actituds dels iguals. 
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Podem mencionar tres factors que influeixen en l’aprenentatge de la conducta assertiva 

(Castanyer, 1996): 

− El que ocorre abans de la conducta assertiva. Fa referència als estímuls que 

motiven a l’infant a realitzar aquest tipus de conducta. 

− El que ocorre immediatament després de la conducta. Normalment tots els actes o 

conductes que tenim tenen una reacció exterior. Aquesta pot ser un reforç positiu, és a 

dir una resposta agradable cap a la conducta realitzada que afavoreix que aquesta es 

produeixi novament. O bé un càstig de cara a les conductes que no siguin assertives. 

− Els models que tingui l’infant. Com hem dit anteriorment, el fet que els infants 

tinguin conductes assertives depèn de la imitació de les conductes que realitzin els 

seus referents que són la família i el professorat. 

Com hem comentat anteriorment, ser assertiu vol dir tenir respecte cap a les persones i els 

seus drets. Monjas (2007) menciona que els drets assertius són aquells que té tota persona 

sense cap excepció. La mateixa autora apunta que hem de tenir en conte tres vessants pel que 

fa aquests drets: l’autoreconeixement d’aquets drets, la defensa i reivindicació dels propis 

drets i la defensa i respecte cap als drets dels altres.  

En relació a això, Smith (1988) aporta una sèrie de punts que anomena drets assertius bàsics 

per infants i adolescents. Aquests són els següents: 

1. Tens dret a ser jutge de les teves pròpies emocions, pensament i comportament i ets 

responsable de l’execució i de les conseqüències del que sents, penses i fas.  

2. No has que donar excuses a tothom pel que fas. 

3. Si les coses van malament, no és necessàriament culpa teva. 

4. Pots canviar d’opinió si et sents incòmode. 

5. Quan cometis un error, el pots admetre sense passar vergonya. 

6. No tens obligació de saber-ho tot. Pots dir “no ho se” sense sentir-te malament. 

7. No tens el perquè ser amic de tots, no ha d’agradar-te el que fa tothom. 

8. No tens perquè demostrar a ningú que tens raó. 

9. No ho has d’entendre tot i pots dir “no ho he entès” sense sentir-te malament. 

10. No és necessari que siguis perfecte, i no tens perquè sentir-te malament quan ets 

simplement tu. 
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4.3. Com treballar la conducta prosocial a les aules? 

4.3.1. Experiències educatives 

Pel que fa la les diferents aportacions en quan a treballar la conducta prosocial dins les aules, 

en podem destacar les experiències educatives dutes a terme per Maite Garaigordobil en els 

darrers anys. L’autora ha dissenyat diversos programes d’intervenció socioemocional per 

promoure la conducta prosocial adreçats als diferents cicles d’educació primària i també a 

l’etapa d’educació infantil. Tots ells es basen en la introducció del joc cooperatiu i creatiu 

dins les aules amb l’objectiu de fomentar una conducta social positiva.  

Centrant-nos en el programa de joc dissenyat per infants de 4-6 anys, cal dir que aquest es 

basa en tres eixos: el joc, la conducta prosocial i la creativitat. Per Garaigordobil (2013), el 

joc és una peça clau en el desenvolupament integral de l’infant, ja que guarda connexions 

sistemàtiques amb el que no és joc, és a dir, amb el desenvolupamentt de l’home en altres 

aspectes com són la creativitat, la resolució de problemes, l’aprenentatge de papers socials, 

etc., amb nombrosos fenòmens cognitius i socials.  

En quan a la conducta prosocial, Garaigordobil (2003) recalca els beneficis a nivell de 

desenvolupament personal i social que aporta el joc cooperatiu en relació al resultats extrets 

dels seus programes d’intervenció dirigits a infants de primària. Alguns d’aquests guanys a 

nivell de desenvolupament social i emocional són: ajuda a reduir conflictes, estimula 

l’empatia, fomenta conductes prosocials dins el grup, augmenten les habilitats socials, la 

capacitat per resoldre problemes i el desenvolupament moral (Garaigordobil, 2003). 

El programa conté un total de 140 jocs que es poden dividir en dos tipus: els jocs de 

comunicació i conducta prosocial (jocs de cohesió de grup, ajuda, confiança i cooperació) i 

els jocs de creativitat estructurats en base a interaccions cooperatives (jocs de creativitat 

verbal, gràfics-figuratius, plàstics-constructivistes i dramàtics). 

La seva aplicació es va realitzar durant un curs escolar i implicà tres fases. Primerament, una 

fase d’avaluació pretest amb l’objectiu d’explorar diverses variables del desenvolupament 

infantil. En segon lloc, la posada en pràctica del programa en sí mateix, en aquesta es realitzen 

les sessions de joc setmanalment amb una durada aproximada de 75 minuts. Cada sessió es 

seqüenciada de la següent forma: obertura de la sessió, desenvolupament de la seqüència de 

joc (es realitzaven 2-3 activitats i per tal de concloure’ls es feien debats sobre aquets amb els 

infants reflexionant sobre el nivell de dificultat d’aquests, les dificultats que s’havien trobat, 
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com s’havien sentit o com havien arribat a aconseguir l’objectiu marcat) i avaluació posttest o 

tancament.  

A partir de l’avaluació d’aquest programa dirigit a infants d’educació infantil Garaigordobil 

(2013) va confirmar que l’experiència proposada havia donat peu a una millora significativa 

del desenvolupament infantil sobretot en aspectes socials i emocionals. Aquest els podem 

detallar en els següents punts: 

− La conducta prosocial amb els companys del grup. 

− La capacitat de resolució prosocial de problemes interpersonals. 

− La normativitat o coneixement i compliment de les nomes socials indicades pels 

adults. 

− La maduresa afectiva o capacitat per donar respostes afectives en relació a la tendència 

del nivell evolutiu. 

(Garaigordobil, 2013) 

D’aquesta forma, el treball de Garaigordobil aporta una eina d’intervenció que es pot aplicar a 

les aules d’infantil amb l’objectiu d’afavorir i potencial la conducta prosocial, entre d’altres 

aspectes del desenvolupament. A més, aporta una evidencia empírica de les contribucions del 

joc cooperatiu en el desenvolupament social dels més petits, reforçant la idea d’incloure 

propostes lúdiques per prevenir conductes agressives o antisocials en l’àmbit educatiu. 

4.3.2 Recursos i tècniques 

Com hem comentat anteriorment, la família és el primer agent socialitzador dels infants, però 

l’escola també té un paper important en aquest procés de cara a l’ampli ventall de possibilitats 

de relació que ofereix tant amb adults com amb iguals. 

En l’àmbit educatiu els mestres són les figures de referència dels infants, i d’igual forma que 

ocorre en el context familiar, aquests tenen influència en les seves conductes socials. La 

personalitat del mestre, el seu medi sociocultural, les seves característiques i l’assumpció 

personal de valors prosocials, condicionen en gran part a les interaccions que aquest realitza 

amb els infants, i per tant, el seu estil disciplinar (Maganto, 1994). 

Maganto (1994) apunta que tenir un clima democràtic a les aules en el que es generi respecte i 

dignitat cap els sentiments dels altres i s’empri una disciplina inductiva i de suport, genera 

acceptació emocional entre els infants. Aquest fet estimula una major interacció entre els 
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infants, redueix el nombre de conflictes, incrementa l’afecte mutu i l’autoestima, fomenta una 

actitud de tolerància davant criteris divergents, així com augmenta la responsabilitat moral. 

La tècnica disciplinar més efectiva segons Eisenberg i Geislheker (1979) és la inductiva, ja 

que aquestes afavoreixen les conductes prosocials i empàtiques augmentant la generositat en 

els infants.  

Pel que fa les interaccions del mestre amb els infants, una actitud càlida i afectuosa en el 

tracte ofereix oportunitats d’identificació, per tant l’alumnat estarà més dispost a assimilar 

els valors del docent (Maganto, 1994). En altres paraules, la predisposició que tingui el 

mestre i la relació que estableixi amb el grup d’infants pot afavorir, o bé dificultar les 

adquisicions de valors i conductes prosocials per part d’aquests. 

En relació al que hem comentat fins a les hores, a continuació es destaquen algunes tècniques 

i recursos que podem fer servir com a eines amb l’objectiu d’afavorir el desenvolupament 

prosocial dels infants.  

En quan a tècniques o estratègies es fa referència a tres en concret: modelatge i reforç, 

conversa i el joc simbòlic i cooperatiu. 

4.3.2.1. Modelatge i reforç 

Hi ha diverses investigacions apunten que la majoria de les conductes que realitzem les hem 

apreses a través del modelatge. Un exemple és la teoria social de Bandura. En aquesta l’autor 

exposa que l’únic requisit per aprendre és el fet d’observar a una altre persona o model que 

dugui a terme una determinada conducta (Bandura, 1977). Així doncs, s’entén que 

l’aprenentatge i adquisició de les conductes, incloses les prosocials, es realitza de forma 

vicaria, mitjançant l’observació. Per tant, el modelatge és entès com l’aprenentatge per 

imitació en el qual es reprodueixen les conductes observades en altres, normalment en 

referents (Bandura, Ross i Ross, 1963). 

Podem diferenciar varis tipus de modelatge dels quals en destaquem dos (McGinnis i 

Goldstein, 1997): 

− Aprenentatge per imitació. Els infants adquireixen noves conductes a partir de 

l’observació dels comportaments d’altres integrant-les en el seu repertori.  

− Aprenentatge que involucra efectes inhibitoris i desinhibitoris. El fet que les 

conductes prosocials d’altres infants siguin reforçades o premiades afavoreix que 
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aquestes siguin imitades per els observadors. I d’igual forma, el reforç negatiu o el 

càstig cap a aquelles conductes antisocials fomenten que aquestes no es repeteixin.  

4.3.2.2. Conversa, instrucció o diàleg 

En apartats anteriors hem mencionat que un estil educatiu inductiu afavoreix l’adquisició de 

diverses habilitats socials i emocionals, així com potencia les conductes prosocials. Segons 

Hoffman (1982), les tècniques inductives afavoreixen la interiorització de la moral així com 

en el desenvolupament de l’empatia, capacitat essencial per tenir una conductes socials 

positives. La disciplina inductiva és aquella en la qual les normes bàsiques i els límits 

marquen els comportaments dels infants. Aquests darrers tenen un paper actiu i participatiu en 

el seu aprenentatge, mentre que l’adult actua com a guia. 

Un dels eixos centrals d’aquest model és el diàleg, per tant, un dels recursos a destacar en 

relació a aquest són les converses i assemblees. Gómez (2002) menciona que per mitjà de la 

conversa l’infant és un agent actiu de les situacions de comunicació que es plantegen a classe 

i aquesta disposició reverteix en una imatge cada vegada més encertada i segura d’ell mateix 

[...]la pròpia seguretat li permet integrar-se i sentir-se partícip i membre actiu del seu grup-

classe. A més, la mateixa autora afirma el fet de comunicar i explicar als altres les emocions i 

els estats interns d’un mateix permet treballar la consciència emocional. 

Per tant, la conversa no és tan sols un recurs per treballar les àrees del llenguatge, sinó que és 

una activitat globalitzadora i transversal en la qual s’hi engloben trets emocionals i afectius 

que adquireixen rellevància. Aquesta importància rau en què en la mesura que l’infant és 

actiu en les situacions de comunicació reforça la percepció que té d’ell mateix, reforça la 

pròpia imatge i , alhora, reforça els mecanismes d’integració en els grups comunicatius més 

pròxims (grup-classe) i, en conseqüència, enforteix la qualitat de cohesió del grup humà en 

què es troba (Gómez, 2002). 

Aquesta activitat aporta diferents beneficis en del desenvolupament social dels infants com és 

potenciar l’hàbit de saber escoltar als altres o fomentar la construcció del coneixement 

compartit. A partir d’aquesta, es dóna, també, la confrontació de diferents punts de vista i, en 

conseqüència, una situació idònia i natural per iniciar-se en la difícil actitud de posar-se en 

el lloc de l’altre (empatia) (Gómez, 2002). Així docns, la conversa permet als  infants tenir un 

major coneixement dels seus companys i, per tant, implica una major consciència dels 

sentiments, necessitats i preocupacions dels altres.  
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4.3.2.3. Joc simbòlic i cooperatiu 

Totes les activitats lúdiques-grupals que realitzen els infants al llarg de la infància estimulen 

el progressiu desenvolupament del “jo” social de l’infant. Els estudis destaquen que diferents 

tipus de joc, tals com el joc simbòlic, de regles o cooperatius tenen qualitats intrínseques que 

els fan rellevants en el procés de socialització infantil (Garaigordobil, 2005) 

Pel que fa el joc simbòlic, aquest estimula processos de comunicació i cooperació amb els 

iguals, amplia el coneixement del món social de l’adult, promou el desenvolupament moral, ja 

que inclou autodomini, voluntat i assimilació de regles de conducta, facilita el 

desenvolupament de la consciencia personal i estimula l’adaptació socio-emocional 

(Garaigordobil, 2005). La mateixa autora afegeix que aquest tipus de joc ajuda als infants a 

comprendre altres perspectives donat que requereix que cada un assumeixi un paper diferent a 

sí mateix.  

Sobre el joc cooperatiu, Garaigordobil (2005) el defineix com aquell en el que els jugadors 

donen i reben ajuda per contribuir a objectius comuns. D’aquests en destaca quatre 

components: la participació, l’acceptació, la cooperació i la diversió. D’aquest darrer en 

podem dir que és intrínsec del joc. Pel que fa la participació cal remarcar que en aquest tipus 

de joc s’involucra a tots els infants i no hi ha eliminats, ja que es caracteritzen per no ser 

competitius. En quan a l’acceptació, hem de tenir en compte que a cada infant se li atribuirà 

un rol diferent en relació a les seves habilitats i capacitats. I, per últim, la cooperació inclou la 

col·laboració de tots els participants. 

Garaigordobil (2005) a partir dels seus estudis i dels programes d’intervenció posats en 

practica conclou que les experiències cooperatives augmenten les conductes socials positives, 

la comunicació positiva a nivell grupal i  la capacitat per analitzar emocions. Així com també,  

milloren l’autoconcepte i el concepte dels altres (Garaigordobil, 1996).  

Una vegada presentades aquestes estratègies, hem de tenir en compte que també tenim altres 

recursos educatius que per les seves característiques intrínseques també ens permeten 

potenciar la conducta prosocial, com és el cas dels contes. 

4.3.2.4. Contes 

Avui en dia no sols comptem amb els contes tradicionals i populars, sinó que tal i com apunta 

Palou (2004) podem trobar contes infantils monotemàtics en els quals es tracten 

problemàtiques, conflictes o fets que ocorren en la vida diària. En aquest sentit, Figueroa 

(2008) apunta que la literatura infantil és una eina per educar emocions des del moment en el 
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que es creen contes temàtics en els quals es treballen específicament emocions i sentiments 

concrets. 

Aquestes històries monotemàtiques, ja siguin realistes o fictícies, possibiliten als infants 

sentir-se identificats amb les seves vivències personals, amb es seus sentiments i pensaments. 

Per tant, els relats no són només un mitjà per comunicar la nostra experiència sinó que, 

fonamentalment, reflecteixen la forma en què comprenem el món, la nostra vida i a nosaltres 

mateixos (Fivush & Haden, 1997).  

Així doncs, els llibres poden ser també una bona eina per debatre un tema amb els infants, 

compartir un fet difícil o ajudar a parlar d’una vivència emocional intensa, amb la distancia 

que proporciona, d’entrada, el personatge d’un conte (Palou, 2004).  

Amb l’objectiu d’integrar les competències socials dins les aules Riquelme, Munita, Jara i 

Montero (2013) van fer una proposta anomenada Lectura Mediada de literatura infantil. 

Aquesta consisteix en l’exploració conjunta entre els infant i l’adult del món de les emocions 

a través de la integració de la literatura infantil dins la dinàmica del grup aula.  

La proposta es basa en què els textos literaris constitueixen els mons de ficció a explorar, i 

des d’aquests es proposes vincles imaginaris que, encara quan s’assumeixen com enunciats 

de ficció, permeten als lectors explorar les emocions i estats mentals dels personatges que 

viuen en el text (Riquelme et al., 2013).  Així doncs, afirmen que les connexions entre les 

narracions i la realitat proporciona als infants un context d’exploració i reconeixement dels 

estats dels altres, afavorint d’aquesta manera la capacitat empàtica.  

La proposta estava dirigida a infants entre 2-3 anys d’edat i es va dur a terme durant un curs 

escolar amb una temporalització de 5 mesos. Els resultats van ser positius, ja que es van 

observar un augment significatiu en relació a competències com el reconeixent facial de les 

emocions i l’empatia. Aquests resultats deixen veure el potencial que té la literatura en 

l’àmbit socio-emocional dins el context educatiu (Riquelme et al., 2013). 

A continuació, es citen alguns recursos literaris per treballar diferents habilitats i valors 

relacionats amb la conducta prosocial. 

 L’assertivitat 

o Paraules dolces. Cral Norac i Claude K. Dubois. Editorial Corimbo. 

o En Roc es queda sol. Thierry Lenain. Baula. 
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 L’empatia  

o El peix irisat. Marcus Pfister. Beascoa. 

 Ajuda 

o De què fa gust la lluna? Michael Grejniec. Editorial Kalandraka. 

o El cargol i l’herba de poniol. Núria Font. Editorial Cruïlla. 

o La zebra Camil·la. Marisa Núñez. Editorial Kalandraka. 

 Compartir 

o Todo esto es solo mío. Rocío Antón i Lola Núñez. SM 

o El sapo egoista. Mónica Tirabasso. Revista Maestra Jardinera, marzo 2007. 

 El valor de l’amistat 

o La jirafa Timotea. Begoña Ibarrola. SM Cuentos Para Sentir. 

o Ai Caram, els amics! Ricardo Alcántara. Combel. 

o Amigos. Todd Parr. Serres. 

o Però...serà un bon amic? Ricardo Alcántara. Cromosoma. 

o El meu costat de la bufanda. Carmen Parets. 

o Gat i gos. Ricardo Alcántara. La Galera. 

 El valor de de la tolerància 

o El cassó del Gerard. Iasabelle Carrier. Editorial Joventut. 

o Por cuatro esquinites de nada. Jerôme Ruillier. Editorial Juventud. 

o Elmer. David McKee. Altea. 

o Punt. Peter H. Reynolds. Ediciones Serres. 

 El valor de de la solidaritat 

o Chusco, un perro callejero. Begoña Ibarrola. SM Cuentos Para Sentir. 

5. Desenvolupament empíric  

L’educació emocional hauria de ser un pilar en l’educació, ja que les emocions estan presents 

en el nostre dia a dia en tots els àmbits (familiar, escolar, laboral, temps lliure, etc.). Com 

apunta López (2005), hem de tenir en compte que les emocions intervenen en el 

desenvolupament integral de les persones. Així doncs, influeixen en el coneixement social, en 

els processos cognitius, en el desenvolupament moral, en els vincles afectius, en el 

desenvolupament de la comunicació,... entre d’altres aspectes. 

Hi ha diversos autors que, des de diferents disciplines com la psicologia, l’educació i la 

medicina, remarquen la importància i els beneficis que té treballar les emocions des de edats 
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primerenques. Desenvolupar la intel·ligència emocional des dels primers anys de la nostra 

vida és prioritari per prendre consciència de les nostres emocions i comprendre els 

sentiments dels altres, el que ens brindarà majors possibilitats de desenvolupament personal i 

d’èxit (Segovia, 2012). Tot i això, des de les institucions educatives no es dóna prioritat a 

fomentar i potenciar l’educació emocional. 

Si ens centrem en l’educació que s’ofereix avui en dia, podem dir que, generalment, es tracta 

d’una educació caracteritzada per la competitivitat, en la que es prioritzen els coneixements 

per damunt dels valors. Es tracta d’una educació que està enfocada principalment al futur 

laboral i professional dels alumnes. 

Però, tal i com apunten Lantieri i Nambiar (2012), la realitat laboral actual demanda certes 

aptituds que es consideren imprescindibles per realitzar un treball eficaç com són: la capacitat 

de saber fer feina en equip, saber resoldre els contratemps, saber treballar de cara al públic, 

ser competent en quan a resolució de conflictes, ... Cal tenir present, doncs que, a més dels 

coneixements, es requereixen competències socials i emocionals. Per tant, hi ha evidencies de 

la importància i la necessitat de adquirir competències emocionals de cara al 

desenvolupament personal i professional (Bisquerra, 2012).  

Pel que fa les actuacions dels centres escolars davant aquest tipus de competències podem dir 

que és escassa. En els darrers anys s’estan implantant diferents projectes en relació a 

l’educació emocional, però cal demanar-se si s’estan duent a terme de forma adequada i amb 

quina finalitat es posen en pràctica. 

Fent referència a l’etapa d’educació infantil, en la majoria de casos aquests projectes es 

centren en contar contes i demanar als infants cada dia com es senten i per quin motiu. Però 

aquestes activitats no són suficients per adquirir les habilitats que comprenen les 

competències socials i emocionals.  

Entre les diverses competències que inclou l’educació emocional, segons Bisquerra (2008), hi 

trobem les habilitats socials, les quals són descrites com les que faciliten les relacions 

interpersonals i es destaca l’escolta i l’empatia com a actituds prosocials. 

Durant la jornada escolar ens cansem de demanar als infants que comparteixin, que no es 

barallin, que col·laborin entre els i que ajudin als seus companys, entre d’altres coses. Ens 

limitem a fer un discurs i no els oferim el que realment és necessari, és a dir, les eines i 

recursos que els permetin l’adquisició d’habilitats i actituds que els ajudin a assolir a una 



35 

 

conducta prosocial. Així doncs, seria interessant treballar dins les aules aspectes com la 

resolució de conflictes, reconeixement de les emocions dels altres o valors com la tolerància i 

la solidaritat. 

No sols ens hem de limitar a donar eines, és encara més necessari donar l’oportunitat de posar 

en pràctica els aprenentatges adquirits i l’escola és un espai idoni per dur-ho a terme per la 

diversitat d’infants i per les relacions que es creen entre ells (Garaigordobil, 2005). Així 

doncs, donant resposta a la necessitat d’incloure aquest tipus de contingut dins les aules, 

aquest treball pretén fer una proposta didàctica per tal de treballar la conducta prosocial a les 

aules del segon cicle d’educació infantil. 

5.1. Programes i propostes educatives 

En aquest punt es pretén donar a conèixer alguns programes educatius els qual tenen la 

finalitat de treballar o millorar la conducta prosocial dels infants. En apartats anteriors hem 

esmentat les experiències educatives dutes a terme per Garaigordobil, però cal fer menció a 

d’altres que també són interessants en relació a la conducta prosocial donat que treballen els 

requisit necessaris per desenvolupar aquesta conducta. Tot i que la majoria estan dirigits a 

educació primària i secundària, es poden adaptar al nivell d’infantil fent propostes similars 

amb menor dificultat. A continuació es descriuen algunes de les propostes. 

Programes adreçats a infantil 

El programa d’habilitats per la primera infància de McGinnis i Goldstein (1997) també és un 

material a tenir en compte. En aquest es fa referència a un total de 40 habilitats prosocials 

dividides en diferents grups: habilitats socials bàsiques, relacionades amb l’escola, per fer 

amistats, per controlar els sentiments, alternatives davant l’agressió i per controlar l’estrès. 

Els autors donen alguns consells per treballar cada una d’aquestes habilitats, així com 

descriuen activitats per tal de fomentar-les tant dins l’àmbit escolar com en el familiar. 

Per altra banda, Segura i Arcas (2004) han creat diversos programes de competència social 

dels qual podem destacar l’anomenat Piensa antes. Aquest està dirigit a infants amb edats 

compreses entre els 4 i 6 anys. La seva finalitat és oferir als infants la possibilitat de 

desenvolupar les habilitats i capacitats necessàries per tal de relacionar-se de forma adequada 

amb els altres. Al igual que en el recurs anterior, es fa un recull d’activitats que afavoriran 

l’adquisició de les habilitats que faciliten la realització de conductes prosocials. Com per 
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exemple, la identificació d’expressions facials, escolta activa, la capacitat empàtica i el 

raonament moral, entre d’altres. 

Programa adreçat a primària  

Una altra proposta que a tenir en compte és la que fa Sánchez (2011) a partir del seu programa 

de competència social vinculat a l’educació per la ciutadania. Malgrat que aquest va destinat a 

alumnes de 5è de primària, les activitats que es proposen poden ser adaptades per infants més 

petits. Mitjançant les diverses propostes, entre d’altres aspectes, es treballen continguts com el 

reconeixement de les emocions en els altres, la capacitat empàtica, les alternatives a 

l’agressivitat i l’adquisició d’altres punts de vista. Tots ells estan directament relacionats amb 

el desenvolupament de la conducta prosocial. 

Programa adreçat a secundària 

Cañabate (2006) va dur a terme una experiència educativa adreçada a secundària, la qual es 

basà en un metodologia cooperativa. La finalitat principal era formar a persones íntegres amb 

l’objectiu de desenvolupar uns bons ciutadans i ciutadanes. Per tant, el contingut principal de 

la proposta va ser la moral i els valors. L’experiència consistí en fer diferents grups, els quals 

hagueren d’escollir una problemàtica o preocupació social per tal fer una representació des 

d’un punt de vista crític intentat cercar una alternativa o solució davant la temàtica escollida. 

Per adaptar-ho a infantil potser ens podríem basar en valors senzills com l’amistat, la 

solidaritat o la pau. En primer lloc, caldria crear una conversa amb els infants en la qual es 

parlés sobre que és un valor, quins coneixen i que signifiquen, quines accions relacionen amb 

cada un d’ells,... Posteriorment es podria fer una votació per tal d’elegir un sol valor a partir 

del qual els infants podrien crear entre tots una petita història que es pogués ser representada, 

d’igual forma que ocorre a la proposta de Cañabate.  

5.2. Proposta didàctica 

La proposta que es presenta a continuació es basa en la interrelació entre el punt en el qual 

s’han esmentat quins són els aspectes a treballar per tal d’afavorir la conducta prosocial i el 

que fa referència als diferents recursos i tècniques que podem emprar per tal de potenciar-la. 

Aquesta proposta comprèn 8 activitats les quals engloben aquelles aspectes que hem de tenir 

en compte per potenciar i afavorir l’adquisició de la conducta prosocial. Així doncs, tant els 
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objectius com els continguts estan directament relacionats amb els prerequisits que donen peu 

a realitzar aquest tipus de conducta: moral i valors, empatia i assertivitat. 

La moral i els valors són els elements que ens empenyen a tenir un comportament determinat 

(Berkowitz, 1985). L’empatia permet posar-se en el lloc de l’altre, sabent el que sent en cada 

moment (Hoffman, 1992), així com adoptar la seva perspectiva (Hoffman, 1991). I 

l’assertivitat proporciona les eines necessàries per relacionar-nos de forma directe i 

respectuosa (Caballo, 1999).  

Com ja hem mencionat en apartats anteriors, aquests són els tres eixos bàsics a treballar amb 

els infants amb la finalitat que desenvolupin una conducta socialment positiva. Donat que la 

finalitat principal de la proposta és fomentar i potenciar l’evolució de la conducta prosocial, 

els objectius de les diverses activitats proposades fan referència a una habilitat o capacitat 

concreta que es troba englobada dins un dels tres eixos.  

Aquesta proposta didàctica l’he poguda dur a terme a l’aula on he fet les pràctiques. Per falta 

de temps en la programació d’aula m’ha estat impossible realitzar-la en la seva totalitat, per 

tant he realitzat les sis primeres activitats que s’exposen a continuació. 

5.2.1. Sessió prèvia. Introducció 

Aquesta és una proposta prèvia a les que s’exposen a continuació. Pretén ser una activitat que 

introdueixi la temàtica de les emocions a l’aula. Mitjançant aquesta activitat es treballa 

l’habilitat de reconeixent i identificació d’emocions, requisit imprescindible pel 

desenvolupament de l’empatia.  

Fent referència a la Teoria de la Ment, cal dir que l’habilitat pel reconeixement facial de les 

emocions és el pilar bàsic per anar avançant en la predicció dels pensaments i sentiments dels 

altres (Tirapu, Pérez, Erekatxo, & Pelegrín, 2007). Per tant, penso que aquest tipus d’activitat 

és la més adequada per introduir les propostes que es descriuen a continuació en relació a la 

conducta prosocial. 

SESSIÓ PRÈVIA 

OBJECTIU 

Potenciar la consciència emocional d’un mateix i de les emocions dels altres a partir de les 
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expressions facials.   

METODOLOGIA 

Participativa, en gran grup 

i de forma individual 

TÈCNIQUES  

Expressió oral i expressió 

plàstica 

RECURS 

Cap. 

DESENVOLUPAMENT 

En primer lloc es jugarà amb el dau de les emocions (Veure annex I). Es farà una rotllana i 

els infants aniran tirant un dau, cada una de les seves cares tindrà la fotografia d’una cara 

amb alguna de les emocions primàries alegria, tristesa o enuig. Es tracta que imitin les 

expressions facials segons l’emoció que surti a l’atzar i que diguin en quin moment s’han 

sentit d’aquesta forma. D’aquesta forma es treballa la consciència emocional d’un mateix. 

La segona part de la sessió es realitza de forma individual. Aquesta proposta està extreta del 

llibre Emocions d’Abeyà, Díez i Gómez (2011). Consisteix en donar a cada infant un paper 

amb una cara de revista retallada sense cos. D’igual forma que el dau, hi haurà cares que 

expressin alegria, tristesa o enuig. Cada infant haurà de pintar el cos de la persona i explicar 

com es sent, en relació a la seva expressió facial, i perquè pensen que es sent així la persona 

que han dibuixat. Després la mestra transcriurà al full les explicacions corresponents que 

hagi fet cada infant sobre el seu dibuix. 

    

 

 

 

“Està enfadada perquè no 

ha pogut anar a la fira del 

ram”. 

Laura, 4 anys 

“Està trist perquè els seus 

pares l’han castigat”. 

Cristian, 4 anys 

“Està contenta perquè 

se’n va de vacances a 

Guatemala”. 

Maria Helena, 5 anys 
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VALORACIÓ 

Durant aquesta primera sessió els infants van mostrar una actitud molt positiva  i 

participativa davant les diferents propostes. Tot i que no estan avesants a treballar en 

l’àmbit de l’eduacació emocional tots van fer aportacions interessants, malgrat que en un 

primer moments els va resultar un tant dificultós expressar verbalment els seus sentiments. 

En tot moment van reconèixer i identificar les emocions que es pretenien treballar. Hem de 

tenir en comtpte que l’habilitat pel reconeixment facial de les emocions és la primera fase 

que s’exposa en la teoria de la ment, la qual apareix abans dels 24 mesos. Per tant, es tracta 

d’una proposta sencilla per tal d’introduir els infants en el món de les emocions. 

 

5.2.2. Sessió 1. Reconeixement facial de les emocions 

Aquesta sessió està molt relacionada amb l’anterior, ja que també es centra en la identificació 

de les emocions a partir de les expressions facials. La capacitat per reconèixer les expressions 

facials és essencial per tal de desenvolupar la capacitat empàtica, ja que facilita la 

identificació i la comprensió dels sentiments i emocions dels altres (Tirapu, Pérez, Erekatxo, 

& Pelegrín, 2007), la qual cosa afavoreix tenir una predisposició cap a les conductes 

prosocials. 

RECONEIXEMENT FACIAL DE LES EMOCIONS 

OBJECTIU 

Reconèixer i identificar emocions primàries i secundàries a partir d’expressions facials. 

METODOLOGIA 

Participativa i en gran 

grup. 

TÈCNIQUES  

Instrucció o diàleg. 

RECURS 

Conte El monstre de colors. 

DESENVOLUPAMENT 

En primer lloc es contarà el conte. Per tal d’engrescar als infants es poden realitzar titelles 

dels diferents mostres que surten en el conte. A continuació, s’iniciarà una conversa grupal 

en la qual es parlarà sobre quines emocions coneixem i com podem saber que algú està trist, 
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content, enfadat, sorprès,... fent especial referència a les expressions facials.  

 

Després de la conversa es proposarà fer un joc. Es tracta què un infant surti com a voluntari, 

a aquest, la mestra li posarà una corona al cap sense que vegi el que hi ha dibuixat en ella. 

Hi haurà un total de 8 corones, cada una d’elles tindrà dibuixada una emoció o sentiment 

distint: alegria, tristesa, por, enuig, sorpresa, amor, vergonya i calma. Per a cada corona 

sortirà un infant. 

 

La resta d’infants haurà de donar pistes al nin o nina que tingui la corona, el qual haurà 

d’endevinar quin és el sentiment o emoció que es representa en aquesta. Els companys li 

poden dir en quines situacions es senten com l’emoció o sentiment que estigui representat, 

o bé quines són les expressions que es fan (ex: quan ens sentim així obrim molt els ulls).  
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VALORACIÓ 

Els infants es van mostrar molt engrescats amb el material, tant amb les titelles durant la 

narració del conte, com amb les corones per dur a terme el joc proposat. De nou no van 

tenir dificultats per reconèixer les emocions que apareixen en el conte i d’altres que també 

foren introduïdes.  

En relació al joc, el fet d’haver de pensar en una situació en la que sentissin el mateix que 

representava la corona els va resultar un tant complicat. Així doncs, primer imitaven 

l’expressió sense poder fer cap comentari i, a continuació, feien els comentaris que 

trobaven adients. 

 

5.2.3. Sessió 2. Conducta empàtica i el valor de compartir 

Com apunta Riquelme et al. (2013), els texts literaris permeten als lectors explorar les 

emocions i estats mentals dels personatges que viuen en el text. Tenint en compte aquesta 

afirmació, el conte serà un recurs òptim per tal d’afavorir una conducta empàtica de cara als 

personatges que apareguin en aquest. A més, el conte del peix irisat ens permet treballar dos 

aspectes relacionats amb la conducta prosocial: la conducta empàtica i el valor de compartir. 

CONDUCTA EMPÀTICA I EL VALOR DE COMPARTIR 

OBJECTIU 

Potenciar la conducta empàtica i fomentar el valor de compartir. 
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METODOLOGIA 

Participativa i en gran 

grup. 

TÈCNIQUES  

Instrucció o diàleg i 

modelatge. 

RECURS 

Conte El peix irisat. 

DESENVOLUPAMENT 

En primer lloc, es contarà el conte. Durant aquest s’aniran fent preguntes sobre com creuen 

que es senten els diferents personatges i perquè. Posteriorment, es farà una conversa en la 

qual s’anirà reconstruït el conte i recordant que ha passat a la historia que s’ha contat. Per 

ajudar a fer el recordatori del conte podem emprar dues titelles que representin els diferents 

moments pels que pasa el peix irisat durant aquest. Una que el representi com aparareix en 

el principi del conte, quan es sentia trist i sol, i una altre de com queda al final després de 

compartir les seves escates, quan ja està content. 

 

Per tal d’anar guiant aquest diàleg es poden fer preguntes com: Com es sent el peix irisat al 

principi del conte? Perquè creieu que no vol compatir les seves escates lluminoses amb els 

altres peixos? Perquè creieu que el peix irisat canvia d’opinió i al final reparteix les seves 

escates? Com es sent el peix irisat al final del conte? Perquè està content al final del conte 

el peix irisat?  

També cal tenir en compte que, com hem dit en apartats anteriors, l’acte de compartir és 

considerat un comportament prosocial. Per tant, per tal de potenciar aquest comportament 

es pot donar peu a una altre conversa en la que el tema principal sigui l’acte de compartir 

amb els altres, aprofitant que el peix irisat comparteix les seves escates lluminoses amb tots 

els peixos de l’oceà.  

Així doncs, una vegada s’hagi comentat el que ocorre en el conte, és pot donar peu a un 

diàleg sobre l’acte de compartir. Podem demanar als infants si ells també comparteixen com 

el peix irisat, si compartir és una acció fàcil o de vegades ens conta un poc, o quines coses 
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comparteixen a casa i quines a l’escola amb els companys. 

VALORACIÓ 

Aquesta sessió no va ser tant motivadora com les anteriors, entre d’altres coses perquè hi 

havia molts de nins que ja coneixen el conte. De totes formes, van seguir amb atenció la 

historia i es mostraren atents i participatius a les preguntes i reflexions que anàvem fent a 

mesura que avançava la narració. 

Els infants es van mostar empàtics envers a la situació en la que es troba el peix irisat 

justificant de forma raonada el perquè dels sentiments d’aquest. Relacionant aquest fet amb 

els nivell de dolor aliè que proposa Hoffman, podríem dir que es troben en la tercera fase, la 

qual anomena empatia amb els sentiments dels altres. En aquest nivell els infants són 

consients que cada persona pot sentir emocions diferents, i no necessàriament ha de ser la 

que sent un mateix. També s’ha adquireix la capacitat de poder empatitzar amb els altres 

malgrat aquests no siguin presents. Aquest darrer punt es compleix ja que no tingueren 

dificultat per reconèixer les emocions i sentiments del peix, tot i que és un personatge 

fictici. 

5.2.4. Sessió 3. Com es senten? 

L’activitat que es descriu a continuació és una modificació de la proposta que fan Mora i 

Rojas (2010) en el seu programa educatiu pel desenvolupament de la conducta prosocial en 

infants de preescolar.  

Per una banda, la finalitat d’aquesta activitat és afavorir la capacitat empàtica, fomentant que 

siguin capaços de posar-se en el lloc del personatge que se’ls presenta a partir de diverses 

titelles. I, per altra, es pretén potenciar l’habilitat de comprensió de la perspectiva dels altres. 

El fet d’assumir que hi pot haver diferents punts de vista davant una mateixa situació és un 

factor cognitiu que afavoreix a la realització de conductes prosocials, ja que permet adoptar 

rols i potencia que l’infant pugui empatitzar amb emocions cada vegada més complexes (). 

COM ES SENTEN? 

OBJECTIU 

Potenciar l’empatia a partir de diferents situacions que impliquen càrregues emocionals. 
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METODOLOGIA 

Participativa i en gran 

grup. 

TÈCNIQUES  

Escenificació i instrucció o 

diàleg. 

RECURS 

Cap. 

DESENVOLUPAMENT 

A partir de l’observació directa d’un grup concret d’infants es creen petites narracions sobre 

situacions moralment conflictives respecta a la prosocialitat per tal d’establir un diàleg amb 

els infants sobre aquestes. 

D’igual forma que en la proposta de Mora i Rojas, se’ls plantejaran als infants petites 

narracions que seran representades per titelles. Durant una assemblea s’aniran traient 

diferents titelles, cada una d’elles presenta una situació. En total es platejaran 4 situacions 

diferents relacionades amb experiències quotidianes del infants a l’escola i amb fets 

significatius que hagin succeït durant la setmana per tal que tinguin més facilitat per posar-

se en el lloc de les titelles.  

Una vegada s’hagi contat la història es farà un breu diàleg en el que els infants hauran de 

comentar com creuen que es senten els protagonistes i raonar el perquè. També se’ls 

demanarà si alguna vegada els hi ha passat el que es conta a la historia i com han reaccionat 

davant la situació. 

Alguns exemples de les situacions a exposar són les següents: 

− Ja fa una estona que els nins i nines juguen al pati i sona la música. Tots corren per 

fer les files davant les classes. A la coa en Marc pega una empenta a en Joan perquè 

es vol posar ell davant. Com es sentirà Joan? Perquè? Us ha passat alguna vegada? 

Com us sentireu? Què heu fet quan us ha passat això? 

− En Pep i en Joan estan jugant en el racó de construccions. Na Laia els demana si pot 

jugar amb ells, però aquests li recorden que al racó només hi poden jugar dues 

persones, per tant, els seus companys li diuen que no pot jugar amb ells. Com es 

sentirà Laia? Perquè? Que pot fer Laia per no sentir-se així? Us ha passat alguna 

vegada? Com us sentireu i que féreu? 

− N’Aina i na Lluïsa estan fent una feineta. Quan en Sergi reparteix les palanganes 

dels colors na Lluïsa lleva les ceres de color verd de la palangana de n’Aina perquè 

és el seu color preferit i no vol que ningú pinti amb aquest. Com es sentirà n’Aina? 
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Perquè? Us ha passat alguna vegada? Com us sentireu i que féreu?  

− Tots els nins i nines de la classe estan fent un dibuix. Na Margalida li diu a en Lluís 

que li agrada molt el que ell ha fet perquè hi ha posat molts de colors. En Lluís 

somriu i diu gràcies. Com creieu que es sentirà na Lluís? Perquè? Ho heu sentit 

qualque vegada? En quina situació? 

Si hi ha diversitat d’opinions sobre com es senten els protagonistes serà interessant demanar 

a la resta amb quina posició estan d’acord i perquè. Així doncs, una de les conclusions que 

es pot extreure a partir de les diverses aportacions que facin els companys és que ningú sent 

el mateix davant les mateixes situacions. 

VALORACIÓ 

Igualment que en la sessió anterior, l’objectiu és potenciar la capacitat empàtica. Cal dir que 

les titelles és un materials que els engresca i que els ajuda a posar-se en el lloc dels altres. 

De nou es mostraren empàtics davant les diferents històries que es relataren, reafirmant el 

nivell empàtic en el que els podem classificar en relació a la teoria de Hoffman. 

 

5.2.5. Sessió 4. Assertivitat 

L’assertivitat, tal com menciona Monjas (2007), és un conjunt de conductes que s’integren 

dins les habilitats socials que fa referència a un estil d’actuar en què s’expressa de manera 

directa allò que es vol dir, les necessitats i opinions, sense despreciar als demés. Treballar 

aquest conjunt de comportaments que implica l’assertivitat afavoreix el desenvolupament de 

les conductes prosocials. 

ASSERTIVITAT 

OBJECTIU 

Fomentar una conducta assertiva cap als companys del grup aula. 

METODOLOGIA 

Participativa, en gran grup 

i per parelles. 

TÈCNIQUES  

Modelatge i expressió 

plàstica. 

RECURS 

Conte Paraules Dolces. 
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DESENVOLUPAMENT 

La sessió està dividida en dues parts. En la primera es contarà el conte. A continuació, es 

pot parlar amb el grup d’infants si a ells també diuen paraules dolces i si els agraden que 

algú els en digui.  

En la segona part de la sessió, els infants s’agruparan per parelles i faran un retrat d’un dels 

seus companys de taula i li diran alguna cosa que li agradi d’ell/a: una actitud que tingui 

(m’agrada d’en “x” que ajuda als companys, que sempre està alegre,...) o alguna cosa que fa 

(m’agrada de na “x” que em fa dibuixos, que hem deixa beure de la seva aigua quan a mi se 

m’ha acabat,...). Una vegada els infants hagin acabat els dibuixos la mestra els escriurà en 

el mateix paper el que hagin dit que els agrada del company que han retrat. Per finalitzar la 

sessió, els infants donaran el dibuix a la seva parella de taula com a regal. 

           

 

 

 

VALORACIÓ  

En tot moment es mostraren atents i participatius en el moment de la narració del conte. 

Sobre aquest em van dir en diverses ocasions que els havia agradat molt. 

Pel que fa l’activitat posterior, considero que va ser l’activitat que els va resultar més difícil 

perquè cap d’ells té adquirides les habilitats socials suficients per realitzar conductes 

assertives. Quan van haver de dir una paraula dolça als seus companys molts d’ells 

“M’agrada molt que 

tinguis dinosaures a casa 

perquè m’agraden molt”. 

 Cristian, 4 anys 

“M’agraden les teves 

construccions”. 

Maria Helena, 5 anys 

“M’agraden molt els teus 

dibuixos”. 

Laura, 4 anys 
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digueren o que el company era molt guapo o que l’estimava molt, però jo els vaig dir que 

aquestes paraules no em servien i havien de pensar alguna cosa més complexe. Tot i que 

van haver de pensar-ho molt finalment van sortir frases més elaborades i boniques. 

5.2.6. Sessió 5. El valor de l’amistat 

Donat que els dilemes morals no són activitats que s’adaptin al nivell cognitiu dels infants 

d’educació infantil, una alternativa per treballar la moral en edats primerenques és a través 

dels valors.  

Un valor que està molt relacionat amb la conducta prosocial és el de l’amistat. El fet de tenir 

amics implica dos comportaments considerats positius des del punt e vista social com són 

compartir i ajudar. A més, cal tenir present que l’amistat és un factor que influeix directament 

en la realització de conductes prosocials. En referència a això, Berndet, Hawkins i Holey 

(1986) afirmen que el comportament de compartir augmenta entre infants que són amics en 

relació als que són companys o desconeguts. 

EL VALOR DE L’AMISTAT 

OBJECTIU 

Fomentar el valor de l’amistat. 

METODOLOGIA 

Participativa i en gran 

grup. 

TÈCNIQUES  

Modelatge i instrucció o 

diàleg. 

RECURS 

Conte El meu costat de la 

bufanda. 

DESENVOLUPAMENT 

La sessió s’iniciarà contant el conte. Posteriorment es donarà peu a un diàleg grupal en el 

quan es parlarà de l’amistat. Algunes preguntes que es poden fer per tal que els infants 

reflexionin sobre l’amistat són: Quines coses fan els amics? Els amics s’estimen o 

s’enfaden? Els estimem igual que als pares? Els amics estan només per fer coses 

divertides? En quines ocasions ajudem als amics? Quan de temps dura l’amistat?  

Un cop finalitzada la conversa, podem proposar fer un dibuix de les seves amistats, és a 

dir, fer la seva pròpia bufanda de l’amistat. La mestra farà una plantilla amb una bufanda 
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dibuixada al llarg de la fulla i els infants han de dibuixar-se a ells mateixos enmig i a dos 

amics seus un a cada costat tal i com apareix en una de les ilustracions del conte.  

Voldria afegir que aquesta activitat ens pot servir per fer un sociograma de l’aula sempre i 

quan posem la consigna que els amics a dibuixar han de ser companys de la classe. 

    

 

 

VALORACIÓ 

Aquesta va ser la darrera sessió que vaig poder posar en pràctica. En aquest cas també van 

tenir molt interès per la història que narra el conte. Durant la conversa que es produí 

posteriorment es van mostrar participatius i van fer moltes aportacions interesants 

reponents a les diverses preguntes que vaig plantejar raonant-les amb experiències i 

vivències pròpies amb els amics. 

 

5.2.7. Sessió 6. Joc cooperatiu 

La finalitat d’aquesta activitat és potenciar els comportaments prosocials com són l’ajuda i la 

cooperació mitjançant una proposta lúdica i engrescadora pels infants. L’activitat que es 

Leire, 5 anys 

Kayrah, 5 anys Carmen, 4 anys 
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suggereix s’ha extret de la proposta de joc cooperatiu i creatiu per infants d’educació infantil 

de Garaigordobil (2013).  

JOC COOPERATIU 

OBJECTIU 

Potenciar la cooperació i l’ajuda entre iguals. 

METODOLOGIA 

Participativa i en petits 

grups. 

TÈCNIQUES  

Modelatge. 

RECURS 

Cap. 

DESENVOLUPAMENT 

En primer lloc, es dividirà el grup aula en equips de 4 persones. El joc consisteix en què 

cada equip reconstrueixi de forma cooperativa quatre fotografies dels membres del grup. La 

mestra entregarà a cada un dels jugadors un sobre que contindrà tres peces de distintes 

fotografies. Quan tots els infants tinguin les tres peces que li corresponen, se’ls explicarà 

que cada un dels jugadors ha d’aconseguir reconstruir una fotografia davant seu i que el joc 

acaba quan els 4 membres de l’equip aconsegueixin reconstruir les 4 fotografies.  

Per tal d’arribar a aquest objectiu es permet donar i rebre les peces que puguin necessitar els 

companys del mateix equip. Però no es poden llevar les peces, sinó que aquestes han de ser 

donades de forma voluntària. S’han de demanar, i si al company li pareix bé les pot cedir. 

 

5.2.8. Sessió 7. Bé o malament? 

Com hem mencionat en altres punts, el desenvolupament de la moral afavoreix la realització 

de conductes prosocials (Berkowitz, 1995). Tenint en compte aquest aspecte, la sessió té com 

a finalitat treballar la moral, ja que juntament amb l’empatia i l’assertivitat, és un dels 

continguts a treballar per afavorir o millorar la realització d’aquest tipus de conductes. 

Aquesta activitat és una adaptació d’una de les propostes que fa Segura en el seu programa de 

competència social Decideix I destinat al cicle mitjà de primària.  
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BÉ O MALAMENT? 

OBJECTIU 

Treballar el raonament moral a partir dels conceptes bé i malament. 

METODOLOGIA 

Participativa i en gran 

grup. 

TÈCNIQUES  

Modelatge i expressió oral. 

RECURS 

Cap. 

DESENVOLUPAMENT 

Per tal de dur-lo a terme, seran necessàries 2 capses de cartró una verda (que significarà bé) 

i una altre vermella (que significarà malament). També es necessitaran tantes targetes com 

infants hi hagi a l’aula, en elles hi haurà un dibuix significatiu d’una acció o situació 

concreta. 

En primer lloc els infants s’asseuran en rotllana al voltant de les dues caixes i la mestra 

entregarà a cada un  una de les targetes. Els nins i nines observaran el dibuix que els ha 

tocat i hauran de pensar si és una acció que estigui ben feta o tot el contrari. Cada infant 

tindrà el seu torn, s’aixecarà per col·locar la seva targeta en la capsa que correspongui 

raonant la seva decisió, la qual poden debatre els seus companys. Després haurà de pensar 

una altra acció que estigui bé o malament, segons on hagi deixat la seva targeta. Aquest 

procés es repetirà fins que totes les targetes estiguin classificades.  

 

6. Conclusions  

La conducta prosocial és aquella que inclou una diversitat amplia d’habilitats i capacitats que 

permeten poder-se relacionar d’una forma socialment positiva amb els altres. Aquest tipus de 

comportament té un impacte positiu de cara a la valoració dels altres, cosa que contribueix a 

que els infants es sentin motivats a l’hora d’actuar de forma prosocial.  

Podem dir que la conducta prosocial atribueix beneficis en quan a les relacions amb els altres. 

Tal i com apunten McGinnis i Goldstein (1997), el fet de treballar aquesta conducta 

proporciona als infants elements de socialització i cortesia, aporta eines per tenir una actitud 

assertiva davant els altres, els ofereix elements de prevenció i resolució de conflictes, així 

com, fomenta la construcció de vincles socials.  
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Algunes de les habilitats que engloba la conducta prosocial tenen un origen biològic, com és 

el cas de la capacitat empàtica que ve donada per les neurones mirall (Iacoboni, 2009). Tot i 

això, cal tenir en compte que l’entorn social és el factor principal per l’adquisició i 

aprenentatge d’aquest tipus de conducta (Carlo, Fabes, Laible i Kupanoff, 1999). Així doncs, 

és essencial que s’afavoreixi el seu desenvolupament en l’àmbit educatiu per tal d’educar amb 

infants en competències socials. 

Cal tenir present que les escoles, juntament amb la família, són els principals entorns socials 

dels infants. Per tant, aquestes darreres són un context idoni per treballar qualsevol tipus 

d’habilitat social. Les escoles donen peu a tota una sèrie d’oportunitats i experiències socials 

que poden ser molt enriquidores gràcies a l’ampli ventall de possibilitats de vincles i relacions 

que es poden crear entre els infants i amb els adults (Garaigordobil, 2005).  

Treballar la conducta prosocial a les aules suposa centrar-se en tres eixos principals: el 

raonament moral, la capacitat empàtica i la conducta assertivitat. Exercitar aquestes habilitats  

fomenta realitzar comportaments prosocials com són: una escolta activa, adoptar la 

perspectiva dels altres, compartir o ajudar. 

Tot i que aquesta conducta va evolucionant i millorant amb els anys en relació al 

desenvolupament dels infants (emocional, afectiu i cognitiu), podem començar a treballar les 

diferents habilitats que fomenten l’adquisició d’aquesta des d’edats primerenques. I es que 

aproximadament entre el primer i segon any de vida els infants són capaços de diferenciar els 

sentiments propis dels aliens, així com identificar i reconèixer els sentiments i emocions dels 

altres (Eisenberg, 1999; Hoffman ,1982). Per tant, des de ben petits podem exercitar la 

capacitat empàtica, afavorint així una predisposició cap a conductes prosocials en un futur.  

Malgrat que els programes creats amb la finalitat d’afavorir el desenvolupament d’aquesta 

conducta estan majoritàriament adreçats a infants d’educació primària, tots les continguts que 

es tracten poden ser adaptats per els més petits. La importància de treballar aquest tipus de 

conducta des l’educació infantil radica en tres aspectes els quals mencionen McGinnis i 

Goldstein (1997). En primer lloc, en edats primerenques els infants encara no han 

desenvolupat completament els seus processos de socialització, cosa que facilita l’adquisició 

de les habilitats i capacitats que es treballin. En els casos en què els infants ja hagin adquirit 

aquestes habilitats servirà per afiançar el seu desenvolupament social. I finalment, cal destacar 

que l’ensenyança de les habilitats prosocials contribueixen també en el desenvolupament 

personal i cognitiu dels infants. 
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Treballar aquesta conducta des dels primers anys de vida també contribueix en la prevenció 

de comportaments agressius i violents. Així ho demostren els diversos programes 

d’intervenció socioemocional de Garaigordobil (1996, 2005, 2007, 2013), en els quals es 

conclou que la introducció de jocs i activitats que afavoreixin una conducta prosocial 

provoquen una disminució de la conducta agressiva en relació a la interacció amb els altres. 

Per tant, amb la posada en marxa d’aquest tipus de programes estem treballant per la 

prevenció de problemàtiques molt presents en la nostra societat com són, per exemple, l’abús 

escolar o la violència de gènere en l’edat adulta.  

En relació a aquests programes en què l’objectiu principal es potenciar la conducta prosocial, 

cal dir que no és suficient ensenyar als infants el que no han de fer, sinó que és necessari 

proporcionar-los les eines i models necessaris per tal que ells vagin adoptant habilitats i 

patrons de comportament que els possibiliti ser socialment competents. 

Per concloure, vodria fer referència a la relació entre prosocialitat les diferents metodologies 

que posen en pràctica les escoles. En la darrera dècada s’han donat canvis importants en quan 

a la forma d’ensenyament sobretot en l’etapa d’educació infantil. Fa alguns anys, a les escoles 

es treballava, majoritàriament, de forma individualitzada a partir de fitxes i feinetes. 

Actualment, s’estan introduint noves metodologies com poden ser el treball per projectes, 

l’aprenentatge cooperatiu o els ambients. Aquests nous mètodes impliquen comportaments 

com compartir, ajudar i donar suport als altres, cooperar, ... entre d’altres. Aquests segons 

Roche (1998) els podem considerar com a comportaments prosocials. Per tant, el fet que els 

infants presentin un tipus de conducta socialment positiva és una demanda que es fa des dels 

mateixos centres educatius. I no tan sols a l’escola, també en el món laboral es valoren 

aquestes actituds de forma positiva i són considerades imprescindibles per realitzar un treball 

eficaç (Lantieri i Nambiar, 2012).   
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