
Tot i que les emocions formen part de la nostra
vida d'una manera molt profunda i real, la ve-
ritat és que, durant molts anys, no s'han tingut
gaire en compte, ni en la societat ni tampoc en
l'àmbit acadèmic. Més aviat podem dir que,
sovint, han estat considerades quelcom que mo-
lestava. L'escola s'ha basat en l'aprenentatge de
continguts, d'eines dirigides a l'àmbit mental, i
les emocions hi han estat molt sovint controla-
des i fins i tot molt reprimides.  

Maturana (1996), que és un pedagog i un
biòleg xilè, diu que, des d'una perspectiva d'in-
vestigació biològica, les emocions fonamenten
tot el que fem i fins i tot el que pensem. Però
la realitat ha estat que no les hem tingudes en
compte. Tampoc no hem buscat educar-les.
Han estat les neurociències i la tasca divulga-
tiva de científics i persones com ara Daniel Go-
leman el que ha permès que ens les miréssim,
en poguéssim identificar la importància i que,
des d'una perspectiva acadèmica, comencéssim

a permetre que sortissin dels soterranis on les
teníem amagades. Científics de vàlua prou re-
coneguda, com ara el neuròleg Damasio, Le-
doux, Edgar Morin, Paul Ekman, ens fan adonar
de la importància de tot el nostre món emocio-
nal si volem caminar cap a una societat molt
més humana, molt més basada en els valors de
la convivència, el benestar i la felicitat. En
aquest sentit, Spinoza (2006) ja havia dit que
les emocions i els sentiments constitueixen els
aspectes centrals de la «humanitat». 

De fet, durant temps, hem funcionat ba-
sant-nos en un vell paradigma en el qual
crèiem que la raó ho era tot i que si solament
treballàvem i educàvem aquest àmbit, ja n'hi
havia prou. Potser això passava també perquè
l'escola no s'acabava de creure la tasca educa-
tiva integral de la persona i pensava que la seva
missió era solament la d'instruir la raó. Però la
persona és molt més que l'àmbit mental i, quan
ja no disposem de mètodes repressius o, en tot
cas, no estan ben vistos, ens cal obrir-nos a
àmbits nous i a coneixements nous per poder
fer front a la realitat quotidiana dels nostres
centres docents i del nostre alumnat. Obrir la
mirada a l'àmbit emocional ens permet dispo-
sar de moltes més eines i recursos per dedi-
car-nos a l'educació integral dels nostres nois i
noies. El cos, la ment i les emocions són tres
àmbits que constitueixen la nostra persona, i

Treballem les emocions a l'escola
Carmen Boix

En l'àmbit escolar, molt freqüentment, les emocions hi
han estat reprimides i mal vistes, igual com ha passat a
la societat en general. Abans es podia reprimir a l'alum-
ne a través d'una educació basada en l'autoritarisme, la
por, la repressió i l'expulsió, però ara això ja no ens ser-
veix. Tampoc no se'ns ha dotat encara de nous elements
ni d'eines per intervenir-hi, cosa que ens ha portat a bus-
car nous coneixements i estratègies.

34 | Guix d’Infantil Núm. 47. Gener-Febrer 2009

Reflexió ORIENTACIÓ PROFESSIONAL [0–6]



ara se'ns fa evident que hem d'intervenir en l'e-
ducació i en el desenvolupament de tots tres. 

Reptes que se'ns plantegen 
si volem introduir l'educació
emocional en l'àmbit escolar

Molt sovint, en l'àmbit acadèmic, hi hem
introduït mètodes i programes nous a través
d'una formació de tipus mental i cognitiu. El tre-
ball amb l'educació emocional no ens permet
de fer el mateix: si no som capaços d'identificar
aquestes emocions en nosaltres, molt difícilment
podrem treballar el món emocional. Bach i Dar-
der (2004) plantegen el fet que un ha d'obrir-se
emocionalment a si mateix, ha de mirar les prò-
pies emocions i els propis sentiments per tal de
poder-los identificar i autogestionar, per tal
de poder intervenir en l'educació emocional de
l'alumnat, i això, sens dubte, significa que s'han
de produir canvis a nivell personal. La base de les
emocions són les nostres pròpies emocions. Si no
les reconeixem en nosaltres, difícilment podem
fer un apropament a l'altra persona des de l'àm-
bit emocional, i encara menys podem contribuir
a promoure una educació emocional reeixida.
Això ens planteja un repte, perquè ens demana
un canvi de perspectiva, un canvi molt impor-
tant que requereix introspecció. 

Les neurociències ens aporten informació
molt valuosa respecte a aquesta qüestió, com
ara que el circuit emocional és un circuit
obert, és a dir, que sempre estem en comuni-
cació emocional amb l'altra persona i que, si
en nosaltres hi ha desencís, el que comuniquem
al nostre alumnat i al nostre entorn és desen-
cís; si hi ha apatia, els comuniquem apatia, i si
hi ha motivació, els comuniquem motivació.
Les nostres pròpies emocions repercuteixen en
l'altra gent. Ara podem afirmar que hi ha emo-

cions que afavoreixen l'aprenentatge i la con-
vivència i d'altres que no. L'educació emocional
comença en nosaltres i depèn de l'autoconeixe-
ment, de l'autogestió de les nostres emocions i
d'aquest circuit emocional que sempre és obert.
Podem prendre la decisió de ser-ne cada ve-
gada més conscients, i ho aconseguirem si
enfoquem la mirada cap al nostre propi món
emocional, primer, i, després, cap al món emo-
cional de les persones de l'entorn. De fet, avui
parlem d'intel·ligència emocional; podríem dir
que, primerament, ens cal cultivar i treballar la
nostra pròpia intel·ligència emocional, per des-
prés poder incidir a treballar i cultivar la de l'al-
tra persona. Sabem que molts aprenentatges es
realitzen a través d'un modelatge no conscient,
és a dir, aprenem per imitació o per adopció
de fets i maneres de l'altra persona sense que
siguem conscients del nostre aprenentatge.

Normalment, el concepte d'educació emo-
cional va unit al de desenvolupament personal,
perquè l’educació emocional sempre demana o
aporta un augment dels recursos, del coneixe-
ment, de la maduració personal, de les habili-
tats i de les estratègies que l'ésser humà té o
que ha tingut fins en aquell moment.

L'educació i la relació d'ajuda

Rogers (1972) ja deia que qui ajuda ne-
cessita poder fer sentir l'ajudat acceptat com
a persona de manera incondicional i que, per a
això, es necessita la comprensió empàtica i la
congruència. Per poder fer aquesta acceptació
incondicional del proïsme, primerament ens cal
haver treballat molt la nostra pròpia accepta-
ció. Sovint, ens trobem amb mestres que diuen
i que manifesten que accepten un alumne, però
resulta que l'alumne no se sent acceptat i més
aviat manifesta reaccions que ho demostren. 
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L'acceptació o no-acceptació és un fet
emocional, no el podem manifestar només des
de la raó. La no-acceptació se sol sentir sem-
pre com un atac personal i, normalment, quan
ens sentim atacats, de manera conscient o in-
conscient, tendim a manifestar reaccions molt
primàries d'inhibició o de defensa. A les nos-
tres aules, molt sovint hi podem veure totes
aquestes reaccions. Tot això passa a nivell molt
primari o inconscient, però passa. Si ens parem
a mirar-ho i a observar-ho, se'ns farà del tot
evident. 

Per aconseguir la comprensió empàtica
d'algú, també ens cal poder-nos-hi obrir emo-
cionalment, comprendre'l i, alhora, saber ma-
nejar les emocions que ens desperta aquesta
obertura. L'empatia demana que ens obrim
emocionalment per sentir, per copsar què per-
cep l'altra persona, però per reeixir en aquesta
comesa cal, una vegada més, que coneguem el
nostre propi món emocional. La percepció emo-
cional es pot treballar, i podríem dir que n'hi ha
diversos graus. Hi ha persones que es conside-
ren alexitímiques, perquè, a nivell emocional,
no tenen capacitat de percebre què els està
passant. Diríem que, emocionalment, estan
tancades a la percepció, encara que les emo-
cions continuen incidint i actuant en la seva
vida, però ho fan a nivell no conscient. 

Una vegada més, la congruència també
ens demana que fem aquesta mirada al propi
món emocional, perquè congruent vol dir poder
comunicar a l'altra persona, d'una manera as-
sertiva, com ens sentim respecte a la relació, en
aquest cas educativa. És a dir, demana també
que un mateix s'adoni que se sent incapaç de
fer front a una situació, i això, si ens ho mirem
d'una manera constructiva i positiva, sempre
ajuda a créixer en recursos, habilitats i madu-
ració personal. Quan estem parlant d'educació

emocional, estem parlant de tots aquests as-
pectes. No d'adquirir quatre o mil coneixe-
ments intel·lectuals. 

També és molt important que tinguem en
compte aquests elements pel que fa a la rela-
ció amb els pares i les mares del nostre alum-
nat, com també amb els nostres companys i
companyes. Són aspectes que faciliten molt la
nostra tasca, l'alleugereixen i la fan cada vega-
da més i més agradable i fàcil. 

Clima emocional i eines 
d'educació emocional

Treballar les emocions a l'escola és poder-
hi i saber-hi intervenir per aconseguir un bon
clima emocional a l'aula que afavoreixi el fet
educatiu, la convivència i l'aprenentatge de ca-
dascun dels nois i noies. Si posem atenció a
quines són les emocions i les reaccions emo-
cionals nostres i del nostre alumnat, com
també quin és el clima emocional que es crea a
la nostra aula, fruit de l'emocionalitat del mes-
tre o la mestra i també de la de l'alumnat, ja
tenim bases per poder començar a aportar ele-
ments i eines als alumnes i a les alumnes que
els donin elements per conèixer i per identificar
les pròpies emocions i també les dels altres. 

El més important, però, és la convivència
quotidiana, és la manera com nosaltres inter-
venim en les situacions que representen un
problema, és la manera com ens adrecem a ells
i a elles i com nosaltres som capaços de posar
nom a les emocions que podem reconèixer en
els nois i les noies i, des d'aquí, fer-los costat i
donar-los elements d'identificació dels seus
sentiments. És a dir, segur que aprenen a iden-
tificar molt més les emocions si, en un moment
en què hi ha un alumne que se sent molt enfa-
dat o amoïnat, som capaços d'ajudar-lo dient-
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li: «Et trobo molt preocupat, què et passa?»,
que no pas fent exercicis d'identificació emo-
cional amb diferents fotografies o dibuixos que
hàgim recollit, confegit o comprat perquè iden-
tifiquin les emocions, malgrat que una cosa no
treu l'altra, i aquesta acció de sistematitzar-
ho amb un material pot estar bé que també la
fem. La podem realitzar dins la classe de llen-
gua o de socials, no necessàriament hi ha d'ha-
ver una hora a la setmana per treballar
l'educació emocional. Cal que integrem les
emocions en el nostre vocabulari, perquè els
nois i les noies també les integrin en el seu. Cal
que identifiquem les seves emocions i potser
també les nostres, perquè ells i elles les identi-
fiquin en les pròpies persones. A parvulari, és
molt fàcil fer-ho durant l'estona de conversa o
de llenguatge oral.

També resulta interessant que els ense -
nyem tècniques d'autocontrol i de regulació
emocional, com ara les relaxacions i les visua-
litzacions. En aquest cas, és molt millor organit-
zar petites sessions quotidianes integrades en
l'activitat diària de la classe, que no pas llar-
gues sessions de relaxació, les quals poden re-
sultar molt avorrides i pesades per a alguns

infants. És a dir, resulta molt interessant el fet
de començar, per exemple, una classe de pri-
mera hora de la tarda o de després del pati amb
cinc minuts de respiració conscient, mentre
sona una música relaxant, o dirigir-los una pe-
tita visualització. Si són més petits, fins i tot
podem promoure que cada dia un infant dife-
rent faci un petit massatge de deu o quinze
segons a l'esquena (per sobre la bata o el jer-
sei) dels seus companys i companyes mentre
tenen el cap recolzat sobre el braç i sobre la
taula. Realment, quan arriben a trobar el gust
a sentir benestar, és una cosa que els agrada de
fer i, a més, aconseguim que tothom sigui tocat
amb respecte pels altres. En aquestes edats, el
contacte corporal és molt important, perquè
ajuda les criatures a relacionar-se.

Quelcom que també hi hem d'introduir, és
el valor del diàleg. És important que parlem
amb ells i que afavorim la realització d'exerci-
cis de llenguatge que fomentin la conversa, per
exemple: simular situacions per aprendre a dir
que no; aprendre a demanar coses que ens fa
vergonya de demanar o que voldríem... Podem
fer exercicis perquè aprenguin a demanar ajuda
i perquè sàpiguen oferir-ne... Ajudar no vol dir
que els ho fem tot, sinó que l'altra persona es-
devingui més autònoma.

Una activitat d'aula que sempre resulta
molt adient és que ells i elles demanin com es
volen sentir durant aquell curs escolar. Normal-
ment, manifesten que volen divertir-se, fer
amics, sentir-se bé, satisfets, aprendre concep-
tes nous, ser acceptats, que els tractin bé... Par-
lar sobre què cal fer per poder aconseguir tot
això ens pot ocupar moltes hores de tutoria; a
més, ho podem dibuixar, penjar i situar en al-
guna zona de l'aula, i sempre ens serveix de re-
cordatori de si el que hem fet avui o ara és el
que ens ajudarà a aconseguir el que tots volem.
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És imprescindible que l'ensenyant doni valor a
aquest plafó o mural, el tingui en compte i l'u-
tilitzi com a element de reflexió sobre com ens
sentim o com ens hem sentit al llarg de la jor-
nada: «Hem aconseguit el que volíem o no
avui?, i aquest trimestre?». Amb aquesta activi-
tat, podem aconseguir que tota la classe tingui
un objectiu en comú: aconseguir el que tothom
vol. Això facilita que es facin seu el clima de la
classe i que realitzin accions i tinguin compor-
taments adients per aconseguir-ho.

Amb aquest tipus d'activitats, aconse-
guim que els alumnes i les alumnes interiorit-
zin i es facin seus hàbits i comportaments que
contribueixin amb efectivitat a crear un bon
clima emocional a classe. Amb aquesta actitud,
a part que aconseguim que el nivell de benes-
tar i de convivència augmenti a l'aula, també
fem que hi augmenti el nivell d'aprenentatge.
Si molts dels nostres alumnes no aprenen, no és
a causa d'una manca de possibilitats neuronals,
sinó perquè hi ha afectacions emocionals que
sovint pot ser que siguin degudes a la pròpia
història emocional o a situacions viscudes dins
l'àmbit familiar que fan que a l'escolar li sigui
molt difícil assimilar conceptes. Avui, la neuro-
logia ens explica que quan hi ha malestar a ni-
vell emocional, és a dir, quan hi ha molta
activitat a la zona emocional del cervell, és
molt difícil que s'activi també tot l'àmbit enca-
rregat de l'aprenentatge. És com si no hi ha-
gués la possibilitat que els dos àmbits del
cervell funcionessin al mateix temps. Els pro-
fessors i les professores hem pogut observar
com els nois i les noies que solen ser molt més
impulsius, colèrics, amb reaccions emocionals
molt més descontrolades, solen tenir uns ren-
diments acadèmics més baixos o dificultats
d'aprenentatge més evidents. El que també
hem pogut comprovar ha estat que no és a tra-
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vés de la repressió i de la no-expressió del món
emocional que això canvia. Ens cal poder-nos
relacionar amb ell o amb ella i reconèixer les
seves necessitats a nivell emocional.

Treballar per la consciència i l'educació, la
regulació o la gestió emocional de nosaltres
mateixos és el que ens fa créixer i madurar com
a persones i ens obre les portes a realitzar in-
tervencions i aportacions als alumnes que els
ajudin a desenvolupar la seva pròpia educació
emocional. Els docents i les docents en general
tenim una gran dosi de creativitat, i això resulta
molt adient en aquest àmbit, perquè, d'aquesta
manera, segur que les activitats que el mestre o
la mestra crea estan molt més contextualitza-
des. Un cop hem fet nostra aquesta conscièn-
cia i autogestió emocional personal, únicament
ens cal tenir clars els objectius de convivència i
desenvolupament personal que volem aconse-
guir per al nostre alumnat, i aprofitar la dinàmi-
ca del dia per intentar tirar endavant.

HEM PARLAT DE:
� Educació emocional.
� Evolució i maduració.
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