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La formació personal del professorat

Aquest fet abraça totes les persones i totes les professions,
tanmateix, però, l’exercici d’algunes feines està tan estretament
interrelacionat amb el desenvolupament personal, que l’incre-
ment excessiu d’estressors en un aspecte pot comportar que es
generin més nivells d’ansietat dels que habitualment compor-
ten la vida personal o professional per elles mateixes. En el
col·lectiu d’ensenyants, la demanda d’un nou perfil que s’ajusti
als canvis socials i la urgent necessitat de
no treballar aïlladament, sinó de participar
en un treball cooperatiu en el si dels claus-
tres, provoquen una munió d’emocions i de
sentiments sovint no gestionats, que es
manifesten en forma de dolor. Quan les
persones sentim que els fets i que les prò-
pies vivències ens sobrepassen sense po-
der-les gestionar, que només som capaços
de patir, podem accionar alguns tipus de

respostes que posin en marxa processos que sovint poden ori-
ginar problemàtiques greus de relació i derivar en estats des-
favorables per a la salut física i psíquica. Quan la tristesa, la
irritació o l’ansietat són contínues, la depressió o l’estrès fa-
ran acte de presència en la persona.

Podem dir que els docents i les docents d’avui tenen
una bona formació com a professionals, potser la millor que
han tingut mai, malgrat tot, no han rebut cap formació per-
sonal, la qual cosa comporta que la persona que hi ha en
cada professional s’ha de formar en aquesta dimensió, so-
bretot en el terreny emocional, base de la seva salut i del
seu benestar. Un professor, una professora, amb il·lusió per
viure, engrescat amb la seva feina, amb relacions positives
amb les companyes i els companys, aconsegueix no només el
propi creixement personal, sinó també la pròpia formació i
el rendiment dels alumnes i contribueix a crear un clima po-
sitiu al centre, i això, tot plegat, repercuteix en benefici
propi i del col·lectiu.

El paper de les emocions
L’OMS defineix la salut com el be-

nestar físic, mental i social i com la capa-
citat de desenvolupar el propi potencial
i de viure la realitat de manera positiva.
En aquesta definició, s’hi assenyala, per
tant, una relació entre emocions i salut. 

També presenta la persona sana com la
que és capaç de desenvolupar el propi poten-

Cada vegada és més evident l’estreta relació que hi ha entre les emocions
i la salut. Diverses aportacions científiques, força conegudes, ho indiquen.
Es vinculen les emocions positives amb la recuperació de malalties i amb
la bona salut en general. En concret, es relaciona la regulació emocional
amb la del sistema immunitari. Des del punt de vista de la immunologia,
se sap que, mentre que els sentiments depressius augmenten la mortalitat
de les cèl·lules grises, les emocions positives mantenen viu el cervell, la
qual cosa facilita la formació de noves vies neurals. 

Anna Carpena
Pere Darder

Educació emocional i salut 
i benestar del professorat

En el col·lectiu d’ensenyants, la de-
manda d’un nou perfil que s’ajusti
als canvis socials i la urgent neces-
sitat de no treballar aïlladament, sinó
de participar en un treball cooperatiu
en el si dels claustres, provoquen
una munió d’emocions i de senti-
ments sovint no gestionats, que es
manifesten en forma de dolor
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cial, de viure positivament la
realitat i de recuperar el benes-
tar i l’equilibri quan aquests
han estat amenaçats. Les per-
sones sanes són felices, autòno-
mes, responsables i solidàries.
És obvi, doncs, el paper que té

l’educació emocional en el manteniment de la salut.
Les emocions repercuteixen en tota la persona. Repre-

senten la resposta personal, a nosaltres mateixos, als altres i a
l’entorn, en funció del vincle d’acceptació i de rebuig que es-
tablim. Satisfacció personal i eficàcia social estan íntimament
relacionades. Aquesta relació té una àmplia incidència en la
salut, en la vida personal, escolar i professional. El disgust
amb un mateix o amb l’altra gent interfereix en la realització
de les tasques, produeix inhibició o reaccions de rebuig, que
alhora contribueixen a empitjorar la satisfacció i el benestar
personal.

La manera com abordem les nostres emocions i els nos-
tres símptomes és una qüestió de valors i de principis de ca-
dascú, i aquests estan molt relacionats amb les experiències
afectives i emocionals, en la confiança en nosaltres mateixos,
en les altres persones i en la vida, en la nostra actitud ètica, en
definitiva: en els nostres projectes vitals.

L’educació emocional
Sabem que les emocions són mecanismes d’adaptació

i regulació amb un mateix i amb la realitat, i que les nos-

Les persones sanes són
felices, autònomes, res-
ponsables i solidàries. És
obvi, doncs, el paper que
té l’educació emocional en
el manteniment de la salut
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tres emocions es poden educar.
Ser emocionalment intel·ligent vol dir te-

nir capacitat de conduir la pròpia vida i d’esta-
blir relacions constructives amb les altres
persones. La intel·ligència emocional subminis-
tra les línies per incidir sobre les emocions
d’una forma organitzadora.

Ens eduquem en aquesta competència
quan en prenem consciència i iniciem aprenentatges que fan
possible la gestió personal interna, la regulació de la trobada
amb «l’altre» i aprenem a mantenir conscientment una mirada
endins i enfora orientadora. Estem parlant de les capacitats in-
trapersonals i interpersonals en interdependència. Ens anem
coneixent a mesura que anem coneixent l’altre, i viceversa.
La complementarietat d’aquestes dues dimensions (autoestima
i empatia) ens ha de portar a bandejar l’individualisme per po-
sar els fonaments de l’ètica solidària.

Atès que, en la nostra cultura, s’ha incidit sempre en l’e-
ducació de la raó i de la conducta, fent poca, o nul·la, in-
cidència en l’educació de les emocions, el primer que se’ns
presenta com a ineludible és iniciar la descoberta de la vivèn-
cia emocional, sense deixar de banda les dimensions cogniti-
ves i conductuals, les quals, des de la neurociència, se’ns
anuncien com a interdependents conjuntament amb la di-
mensió corporal. No és que l’experiència emocional ens faci més
savis, sinó que la integració harmònica d’aquesta amb la resta
de dimensions de la persona facilita la relació equilibrada amb
un mateix i amb els altres.

La intervenció
El fet de sentir-se bé depèn molt més

d’un mateix que no pas de les circumstàncies
externes. Es poden canviar les percepcions i
les respostes reorganitzant les nostres conne-
xions cerebrals, a partir d’una voluntat inicial
i amb una pràctica permanent. Des de la
neurociència, s’ha demostrat que aquesta in-

tervenció és possible. 
Sense voler ser exhaustius —l’extensió d’aquest article no

ens ho permet—, exposem les línies d’intervenció per al desen-
volupament personal del professorat des de la perspectiva de
l’educació emocional.

L’autoconeixement i l’autogestió, en el terreny de la salut
emocional, volen dir conèixer les pròpies emocions i els propis
sentiments, fer-ne la gestió, integrant aquesta dimensió amb
la raó, i orientar, a partir d’aquí, la pròpia conducta. Els camins
que cal seguir per aconseguir-ho són:
. Aprendre a mirar endins i a connectar amb la pròpia vivèn-

cia emocional.
. Conèixer les causes de les emocions i dels sentiments. 
. Comprendre i acceptar les pròpies emocions i els propis sen-

timents.
. Prendre’n consciència corporal (les emocions són corpò-

ries).
. Saber la manera d’intervenir en la dimensió corporal.
. Prendre consciència de la relació entre pensament i emoció.
. Saber intervenir en el pensament.

No és que l’experiència emo-
cional ens faci més savis, sinó
que la integració harmònica
d’aquesta amb la resta de di-
mensions de la persona facilita
la relació equilibrada amb un
mateix i amb els altres



29 | Guix Núm. 323. Març 2006

MONOGRÀFIC
Innovar en formació permanent
Formació del professorat / General

. Aprendre a generar sentiments i pensaments positius.

. Comprendre la conducta com a resposta a les emocions i sa-
ber-se orientar cap a respostes alternatives.

Capacitar-se per a la trobada amb l’altra persona, d’una ma-
nera sana i rica per totes dues bandes, significa ser empàtic i
entrar en el camp de l’ètica on trobo en l’altre un jo humà
com jo, amb qui comparteixo les mateixes necessitats huma-
nes. Seguidament, fem referència a alguns continguts neces-
saris per créixer en aquesta capacitat:
. Aprendre a reconèixer les emocions de l’altra gent.
. Aprendre a apropar-se vivencialment a les vivències dels al-

tres, integrant-hi les emocions.

. Aprendre a esbrinar i a ges-
tionar els propis filtres (emo-
cions, creences, defenses)
que ens impedeixen trobar-
nos en igualtat amb l’altre.

. Aprendre a obrir-se a l’acció
d’acolliment i ajut i aprendre
a assaborir el benestar que
produeixen les atencions dedicades a les altres persones.

. Aprendre a vivenciar els problemes produïts en la interacció
social com a font d’aprenentatge.

Voldríem assenyalar i remarcar, com a nexe entre les dimen-
sions personals i interpersonals, quelcom que sovint oblidem i
que el fet de comprendre-ho i d’integrar-ho en la nostra per-
sona ha d’ajudar a assolir la salut emocional, individual i
col·lectiva: la necessitat essencial de l’ésser humà és sentir-se
estimat i estimar.

En el procés
Entenem el creixement personal com un procés dinàmic

de l’individu al llarg de la vida en relació amb ell mateix i amb
l’entorn. Aquest procés mai no es podrà donar per acabat.

Entrar en aquest procés exigeix una actitud honesta i
acurada de revisió, amb la finalitat de retrobar-se cadascú que
porta a l’acceptació d’un mateix i dels altres. Implica una certa
desestabilitat que comença per acceptar la funció indispensa-
ble de les emocions per viure i conviure i la necessitat d’edu-

Entenem el creixement
personal com un procés
dinàmic de l’individu al
llarg de la vida en relació
amb ell mateix i amb l’en-
torn. Aquest procés mai no
es podrà donar per acabat
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car-les, així com el canvi
d’alguns elements (creen-
ces no justificades, hàbits
insolidaris i defensius...)
que hem rebut o generat
amb el temps.

Creixem i aprenem a
través d’un procés en el
qual s’alternen equilibris
i desequilibris (cognitius

i emocionals). Tant els uns com els altres són font d’infor-
mació sobre nosaltres mateixos i, si s’atenen integrada-
ment, des de l’estat general de la persona, compleixen una
funció reguladora i adaptativa. El desequilibri (desestabili-
tat, incertesa, conflicte...) s’ha de veure, doncs, com una
oportunitat de construir un equilibri més gran, que ens per-
meti fer front a nous reptes. Aquesta és, sens dubte, una
postura saludable davant la vida. 

El professorat que ha rebut formació en temes relacio-
nats amb l’educació emocional en el propi centre, expressa
que entrar en un procés de millora personal incideix en totes
les vessants de la vida i assenyala les repercussions que això
comporta. Hi ha molts ensenyants que posen un èmfasi espe-
cial a relatar la millora de les relacions entre els membres dels
claustres: «El clima escolar canvia, es respira millor. Hi ha més
confiança, més entesa i es comparteix més. La tasca del claus-
tre passa a ser cooperativa. Ens tornem més pacients i les rela-
cions esdevenen més cordials».

Si considerem el patiment que comporta haver de treba-
llar sol o en conflicte permanent, estarem d’acord que el pro-
cés porta a més benestar i, aquest, a més salut.

HEM PARLAT DE:
. Formació del professorat.
. Educació emocional.
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El professorat que ha rebut
formació en temes relacionats
amb l’educació emocional en
el propi centre, expressa que
entrar en un procés de millora
personal incideix en totes les
vessants de la vida i assenyala
les repercussions que això
comporta


