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JUSTIFICACIÓ

Si ens els 70 la funció social de l'escola era la de donar una base cultural per a poder
millorar les estructures socials i econòmiques, en el segle XXI, potser el paper de l'escola és
més el d'oferir una estructura  que doni als infants una base on sustentar-te mentre posa els
primers pilars en la formació de la pròpia identitat, sense la qual és molt difícil plantejar
qualsevol tipus d’aprenentatge més formal. Massa sovint veiem com les dificultats en assolir
les competències bàsiques que planteja el nostre sistema educatiu, tenen la seva arrel en
aspectes emocionals mal resolts en la primera etapa.

La família és el primer i principal agent educatiu i  proporciona a l'infant el caliu afectiu que li
cal per poder-se desenvolupar ( Teoria de l'afecció. BOWLBY).
Tota l'educació, però amb més raó la  dels infants de 0 a 6 anys té com a suport i motor les
relacions emocionals, els sentiments, les actituds, els afectes, que estant implícits en ells.

Cada cop més des de les institucions educatives ens veiem amb la necessitat d'intervenir en
aspectes emotius propis del marc familiar. Sovint per les demandes explícites de les famílies
; ja sigui per la demanda implícita que observem en actituds dels propis infants. 

La diversitat cultural, ètnica, social, de valors, de situacions familiars,... que es dona en
l’escola, com a mirall de la societat, sovint dificulta la convivència. Les emocions i els
sentiments són innerens a la raça humana i per tant, es  converteixen en una eina d’or per
trobar ponts d’unió i empatia.

Aquesta realitat ens ha  portat a reflexionar al voltant de la necessitat de plantejar, des de
l'institució educativa una proposta específica per abordar aquestes qüestions, sempre però a
partir d'una tasca compartida amb les famílies, que ens permeti entendre millor com
funcionen els nostres sentiments i com els expressem, per tal d'augmentar la nostra empatia
amb els infants i millorar així les nostres interrelacions.
Aquest tema però és d'una gran complexitat i és necessària una formació específica per tal
de poder aprofundir en l'estudi de l'elaboració de la construcció de la identitat de l'infant, des
del naixement, analitzant el paper del maternatge en el desenvolupament integral de l'infant.

Podem justificar l’interès i la importància que desperta aquest tema , reflexionant sobre les
raons que tant a nivell social, com educatives, ens porten a valorar el món emocional, com a
motor de les nostres relacions, aprenentatges i per tant, com a motor que impulsa o dificulta
el nostre creixement personal.

 Raons socials:
 La diversitat de models de relació familiars, la societat fortament canviant, la rapidesa amb
que volem que els infants creixin, la gran competitivitat que ens empeny, uns ritmes de vida
accelerats, incorporació de la dona al món laboral, augment de la demanda social d'atenció
a la primera infància, canvis en la imatge social dels infants en la societat, l'augment de la
inseguretat de com educar als fills i les filles,... i un llarg etcètera, estant marcant unes
maneres de fer en les famílies, en les escoles i en general en tota la societat, que provoquen
un augment de la solitud, una falta de diàleg i de comunicació entre les persones.

      "  És difícil descriure i valorar els canvis del moment actual, en un moment conjuntural en
l'evolució de la infància moderna. Ens trobem amb una sèrie de canvis demogràfics,
econòmics i culturals que afecten a la infància i a la família. " Carme Àngel ( 1998).

La societat actual està interessada en  problemes emocionals  que demanen ser abordats
des d'una dimensió preventiva:  conflictes familiars, de treball, violència, pèrdues,
malalties,...
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 Raons educatives:
- Demanda social:
 En els últims temps la sensibilització i revalorització del món emocional,, ha anat en
augment, proliferant les publicacions i estudis en aquest camp.
De la mateixa manera s'han revaloritzat de les habilitats socials i les competències socials
del individus per poder tenir més recursos personals.
Aquesta demanda ha arribat també al món de l'escola amb les actituds prosocials, un
reforçament de l'empatia i de la resolució de conflictes, com a tasca de formació bàsica, i
preventiva per poder adaptar-se i abordar amb èxit els reptes que li planteja la mateixa
escola i la societat. El món emocional és el coixí i el trampolí del treball d'aquestes actituds i
per tant un projecte explícit és essencial en aquestes primeres etapes de formació de la
personalitat. 

- Demanda de les famílies a l'escola:
 La creixent demanda de les famílies en temes d'educació, que es centren bàsicament en la
dificultat de marcar uns límits en la relació dels infants amb l’entorn i de  crear uns hàbits
d'autonomia que permetin als infants anar-se fent el seu espai propi com a persones,
guanyant així en autoestima i responsabilitat.
En les entrevistes amb les famílies, els mestres, ens veiem  la necessitat de donar unes
pautes d'actuació que els permetin reorientar les seves relacions i els seus rols i els doni
seguretat i autoritat davant dels seus fills i filles. 
Aquesta demanda és difícil i delicada. La gran diversitat de models culturals i socials, exigeix
igualment una diversitat i flexibilitat en les maneres de fer, de pensar i d'actuar
professionalment.
Davant d'aquest repte, crec que els mestres trobem a faltar una preparació específica per
poder desenvolupar aquest part tant important de la nostra taca professional i també crec
que s'haurien de trobar noves formes institucionals de relació amb les famílies que facilités
una tasca compartida.

- Demanda curricular:
La finalitat de l'educació és el ple desenvolupament de la personalitat integral de l'infant.
L'educació emocional pretén emfatitzar les actituds Inter i Intra psicològiques, per donar-li la
importància que es mereix.
La inclusió de continguts actitudinals en el currículum, des de la implantació de la reforma
educativa, ha ajudat als plantejaments explícits i conscients dels treballs en valors.

L’experiència ens diu que l’educació emocional és la base per accedir amb èxit als
aprenentatges formals i assolir les competències bàsiques.

c)- Raons personals i professionals:
El treball realitzat durant tots anys  m'ha portat a la necessitat de sortir del marc escolar
quotidià, per poder agafar una distància que em permeti estudiar i donar resposta a les
hipòtesis que he anat elaborant.
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FINALITATS

1- Oferir un recull teòric sobre les nomenclatures i teories sobre el món emocional, amb
la finalitat de disposar d’una eina que ajudi als professionals a introduir-se en el tema
.

2- Aprofundir en la definició de les peces claus del desenvolupament emocional , dels
infants de 0 a 6 anys, amb la finalitat de tenir elements per poder comprendre i
interpretar el creixement emocional dels nostres infants, i de les seves famílies.

3- Abordar la complexitat del món emocional, focalitzant l’atenció en cinc emocions
bàsiques: l’estimació, la por, la ràbia, la tristesa i l’alegria., amb la finalitat d’establir
una via de comunicació més clarificadora , per totes les persones que intervenen en
la relació.

4- Descriure les capacitats que cal desvetllar per tal d’afavorir un creixement emocional
harmònic i autònom, amb la finalitat de oferir les organitzacions i els recursos que
facilitin el desenvolupament d’aquestes capacitats.

5- Analitzar les actituds que cal mimar des dels diferents àmbits de relació, per tal
conviure en un context emocional competent .

6- Oferir una proposta d’intervenció educativa , basada en la interacció i la comunicació
afectiva-emocional entre les persones, que tingui en compte els ingredients i les
condicions que faciliten aquests intercanvis.

7- Oferir un ventall de recursos, tant per les famílies, com per els infants, que facilitin
vies de comunicació i convivència  

Les preguntes que han orientat les finalitats aquest projecte han estat les següents:

1- Quin paper juguen les emocions en el desenvolupament global de l’infant ?

2- Quines són les peces claus del creixement emocional ?

3- De quina forma l’escola pot acollir les emocions individuals dins el col·lectiu ?

4- Com pot l’escola acollir i compartir amb les famílies el món emocional dels seus filles i
filles ?

5- Com han de ser els contextos educatius per a que puguin afavorir el món de les
emocions, a través de les relacions interpersonals ?
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METODOLOGIA

1- Pla de treball:

La metodologia seguida per realitzar aquest estudi ha estat a cavall de la teoria i la pràctica.

Per una banda, he fet un treball de recerca teòrica, sobre el tema, per tal partir d’un estat
de la qüestió ampli, emmarcant els termes més utilitzats, les teories més representatives,
així com els elements teòrics que ens permetran entendre la naturalesa de les emocions,
per desprès abordar-les des d’un punt de vista educatiu.

Un cop fet l’estat de la qüestió, he escollit les teories de referència que per la meva pràctica
educativa he cregut més adients: He centrat el tema en tres aspectes fonamentalment:

1- L’experiència emocional en el seu context d’expressió.
 Per tant, delimito el meu camp d’observació i intervenció en el món emocional, que arriba a
l’expressió d’allò que sent ( no en allò que sentim i  no exterioritzem), i fixant l’atenció,
sobretot, en els elements contextuals que ens influencien en l’expressió d’aquesta emoció.

La realització d’aquest bloc ha estat feta a partir d’una recerca bibliogràfica, intentant
extreure de cada autor de referència l’aspecte que millor definia o aprofundia en
l’experiència emocional.

2- El funcionament del món emocional.
Quins elements, quines peces són les claus en el tarannà, en la forma de funcionar, del
motor emocional de cada persona. Quins són els elements que com a educadors, hem
d’intentar entendre, per tal d’intervenir, des de la comprensió i l’empatia que requereix el
tracta amb els infants i les seves famílies.

La realització d’aquest bloc, ha estat el resultat d’un treball llarg de lectures de diferents
autors, de l’observació de la pròpia experiència personal i professional , i un laboriós, però
emocionant treball de reflexió personal, per arribar a definir les peces i els engranatges
d’aquest motor emocional.

3- Les emocions naturals:
La complexitat del món emocional, m’ha portat a centrar l’atenció en cinc emocions naturals,
amb la idea de focalitzar la proposta, per poder desprès veure , com cada una d’aquestes
emocions, ens porta a la interacció amb moltes altres. És a dir, concretar el camp de visió,
per tal poder desprès tornar a obrir, i descobrir , que en el més petit hi ha el més gran.

He utilitzat una amplia bibliografia per poder elaborar un resum de cada una de les emocions
escollides amb la intenció que serveixi de referent , per aquelles persones que es vulguin
introduir amb els infants i les famílies. En cada emoció es centra el tema a partir de diferents
definicions dels diferents termes més usats en aquest camp emocional , s’aborda l’emoció
escollida, des d’un punt de vista evolutiu o de vivència infantil, i es concreten unes actitud o
estratègies vàlides per la intervenció.

A partir d’aquest marc teòric, ha començat el treball pràctic, recolzat però per la teoria. 
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He centrat la proposta en dos marcs d’intervenció: 
- Les famílies amb infants de 0 a 6 anys, que tenen una presència , per un costat

indirecta al centre educatiu, a través des lligams emocionals amb seus fills i filles, i
per l’altre, a través de les propostes que des dels centres educatius es poden fer a
les famílies , per tal que formin una part activa i present en la vida escolar.

- Els infants de 3 a 6 anys , en un context escolar, des d’on es reflexiona sobre el
creixement emocional d’aquests infants a partir de les seves vivències relacionals, i
per tant emocionals durant tota la jornada ; així com des d’una proposta d’interacció
concreta, que té com objectiu posar consciència en les pròpies emocions i compartir-
les amb els altres.

La influència de les actituds del grup classe i dels professionals que l’acullen, són
determinants en els dos àmbits d’intervenció. Per aquest motiu, les capacitats que ens
proposem abordar, són aquelles que estant en relació amb cada una de les peces del motor
emocional, tenint però en compte, que l’experiència emocional, es donarà en un context de
grup i amb l’acolliment d’un professional de l’educació.

Per tant, un anàlisis de les actituds i habilitats que cada un dels contextos de relació ens
aporta, l’he entès com a bàsic , per facilitar o embolicar, el creixement emocional de cada
individu, així com del grup de referència.

La realització d’aquest capítol ha estat un cop més el resultat de la lectura, la reflexió i
l’experiència.

L’apartat de la proposta interacció ha estat elaborada, a partir d’un procés invers. A partir de
la posta en pràctica d’una experiència concreta d’intervenció realitzada en l’escola Estel-
Guinardó, amb infants i famílies, he intentat extreure uns paràmetres , que d’una forma més
genèrica, poguessin servir , en altres contextos educatius. 
Per aquest motiu, he extret els ingredients de les emocions, que personalment m’havien
servit en la meva pràctica,  les eines utilitzades per facilitar l’expressió emocional i els estris
que poden donar diferents  formes a les propostes, segons els contextos on s’apliqui. 

A continuació he realitzat un treball de buidat bibliogràfic, discogràfic i iconogràfic , que
serveixi de bossa de recursos, amb la intenció de facilitar la tasca a qui vulgui portar a la
pràctica aquesta proposta.

Finalment, he descrit els paràmetres que m’han semblat, a partir de la meva experiència
personal, més rellevats alhora de valorar la proposta realitzada. Hi ha uns aspectes que
s’han de reflexionar en el moment que s’està vivint l’experiència, per poder anar-la
modificant incito. I en canvi una altre , que es planifica abans de la intervenció i que
s’interpreta a posteriori. Aquesta interpretació, però , ha de servir per la propera intervenció.

En els annexes he inclòs tot el treball realitzat en l’escola , amb l’explicació de la tasca
realitzada i amb la documentació utilitzada. Pot servir d’exemple pràctic,  com una possible
aplicació de la proposta feta. 

La proposta ha estat realitzada en l’escola pública Estel-Guinardó, amb els infants de 4 a 6
anys, i les seves famílies. I la tasca s’ha centrat en dos de les emocions escollides:
l’estimació i la por.
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 Per tal de documentar-me convenientment, he obtingut també informació i formació a partir
de:

- Cursos adients a la matèria: 
. Cervell i emoció, en el Museu de la ciència, conduit per diversos professors universitaris,
entre ells Dr. Ignasi Morgado.
. Infància, família i comunitat, organitzat per ACAP, i conduït per el Dr. Guillem Salvador.
. Autonomia i / o dependència, sobre la teoria de E. Pikler, i la teoria de E. Hensgstenberg,
conduït per Ute Strub, col·laborador directa  de les autores. Ha estat un curs intensiu, de
teoria i pràctica.

- Visita personal a persones expertes en les diferents matèries tractades:
- Expert en el món emocional i l’educació ,.Dr. Pere Darder.
. Experta en educació musical d’educació infantil, Dra.Teresa Malagarriga
. Experta en literatura infantil , Prof. Roses Ros.
. Experta en llenguatge oral i emocions en infants. Prof. Josefa Gomez.
. Experta en arts escèniques i teatrals: Prof. Andrea Fantoni
. Experts en arts plàstiques i educació: Prof. Jordi Aliguè, Prof. Teresa Roldan 
. Experta en llenguatge corporal ,Prof. Teresa Godall.
. Experta en psicologia infantil i familiar: Prof. Carme Thió.
. Experta en educació infantil i espais familiars: Dra. Puzzi Riera. .
 Expert en educació infantil i arts plàstiques :Dr. Alfredo Hoyuelos.
. Experta en filosofia i educació: Prof Concepció Poch.

.  Visita a Centres educatius , Espais familiars i escoles d’educació infantil: 
- “ La casa dels arbres”, d’Hospitalet
- “ Espai familiar i educatiu”, de Cornellà
- “La Casita” , Barcelona
- “ Escola Waldorf” de Barcelona
- “ Escoles bressols Municipals” de Pamplona.
- “ Espais familiars i Centres educatius Municipals “ de Mòdena i Pistoia ( Itàlia)

2- Implicació dels diferents àmbits

Quan des d’un punt de vista educatiu ens plantegem el nostre paper en el món de les
emocions, hem de partir de la premissa que, la influència que l’entorn exerceix és constant
en la vida quotidiana, i en moltes ocasions, inconscient.

La proposta d’aquest projecte és la de repensar i compartir les situacions viscudes en la vida
quotidiana, posant els ulls al cor, sense la pressió intensa de l’emoció, per tal de poder-hi
reflexionar , amb la serenitat que dona  la distància, i amb el suport afectiu que dona un grup
que t’acull. 

Aquesta proposta implica a totes les persones de la comunitat educativa, en diferents
contextos d’actuació. Tot i que, en un projecte de creixement emocional. d’ infants de 0 a 6
anys, el protagonisme dels infants, vindrà mediatitzat , en gran part, per les reflexions i
actuacions que facin les seves famílies ( sobretot durant els 3 primers anys)

Famílies amb infants de 0-3 anys: 

En el cas dels infants de 0 a 3 anys, la tasca està pensada , a partir de la reflexió que les
famílies poden fer sobre:

- la seva relació afectiva amb els seus infants,
-     les emocions que els desperten aquests i 
- la connexió d’aquestes emocions , en el món emocional dels seus fills i filles. 



10

Aquestes reflexions poden ser individuals, però la força que dona un grup de persones que
es troba en unes circumstàncies semblats, ajuda tant a fer-se conscient del que un fa, com
de sentir-te compres i recolzat.

Per tant, la proposta d’interacció que s’especifica en aquest projecte està pensada per ser
portada a terme en un grup de famílies, amb infants de 0 a 3 anys, que es troben d’una
forma periòdica, en un centre educatiu, per tal de compartir la seva vivència de ser pares i
mares i oferir als seus infants, la possibilitat de relacionar-se amb altres infants, sota
l’acompanyament d’un professional que pot fer de mediador en aquestes trobades.

 
 Infants de 3-6 anys i les seves famílies.

En el cas dels infants de 3-6 anys, la proposta educativa està plantejada des de l’escola, tot i
que  amb la implicació de les famílies i amb propostes fetes a casa i amb aportacions fetes
per les famílies, i recollides per l’escola.

Proposta amb les famílies:
Es planteja un treball de complicitats, on la confiança i el respecte mutu, n’ha de ser la base.
Si les famílies comprenen que la tasca ha de ser conjunta, perquè el creixement emocional
harmònic dels seus fills i filles és una responsabilitat i interès comú, la col·laboració està
assegurada.

Existeixen també moltes experiències de  trobades de grups de famílies en l’escola, per
poder compartir les seves vivències com a pares i mares, amb uns nivells de satisfacció molt
alts. 
La necessitat que tenen les famílies de ser escoltades, orientades i acollides és una
constant palpable per molts professionals de l’educació. L’organització de les escoles en
molts casos no facilita vies de comunicació amb les famílies prou obertes i àgils com per
poder crear aquest clima de diàleg. Per això, el fet de reservar o donar l’oportunitat d’ assistir
a aquestes trobades, d’una forma informal, pot obrir una nova via de comunicació, que
facilita aquesta important tasca compartida: l’educació dels infants.

La proposta que es realitza en aquestes trobades, seria la mateixa que la feta per els grups
de famílies d’infants de 0-3 anys.

Les emocions que ens desperta  fer de pares i de mares, també les compartim a través
dels nostres infants, quan parlen de les seves vivències a l’escola. Aquestes converses es
recullen i d’una forma anònima , es retornen a totes les famílies. Per tant, d’una forma
implícita, aquestes vivències es comparteixen i poden donar peu a reflexions individuals, des
de casa.  

Un altre nivell d’implicació que es demana als pares i les mares, es desprèn de la tasca que
els infants van fent a l’escola. Un dels objectius explícits d’aquest projecte és precisament, el
de impulsar moments de diàleg entre pares/mares i fills/es, per tal d’ ampliar el
coneixement, la confiança i millorar els llaços afectius. Els materials elaborats per els infants
, sobre el que els passa i el que senten; els contes que els han fet pensar amb experiències
viscudes; els titelles que els han portat a connectar amb les pròpies emocions; les músiques
que els han provocat unes emocions ,..., puguin ser el motiu de treure a casa la conversa
sobre una o altre emoció.
I alhora, perquè el fruit d’aquesta conversa pugui també ser recollida des de l’escola, es
demana a les famílies, que escriguin , dibuixin o aportin materials per el seu fill o filla el
pugui retornar al grup.
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Es tracta en definitiva de crear un cercle, que es vagui retroalimentant constantment i pugui
anar-se enriquint i fent-nos sentir més units en el nostre món emocional.

Aquesta comunicació continuada sobre el que ens va passant, possibilita també l’oferta o la
demanda, d’assessoraments puntuals, sobre temes concrets , que una família pugui
necessitar. Es poden donar, en forma de articles o bibliografia específica, una trobada
concreta per orientar el tema, o adreçar a algun espai més adient per tractar el tema, amb
més profunditat.

 
Propostes amb els infants:
Es pot dedicar una hora a la setmana a revisar i a compartir: “ Les coses que ens passen i
les coses que sentim “. Serà convenient, poder estar amb un grup no molt nombrós ( de 10
o12 infants) per afavorir la comunicació, fent més àgil el diàleg  i facilitant la confiança.

Proposta amb l’equip de mestres:
Com a escola, és evident que aquest projecte tindrà més força quan més implicats estiguin
en ell tots els agents que la composen. Els centres escolar són una xarxa molt complexes de
relacions humanes i com a tal, els nivells d’emocions que s’hi generen són molt elevats. La
voluntat d’incidir d’una forma conscient i explícita en l’educació del món emocional, permetrà
tocar de més a prop aquesta complexitat, i percebre una millora en la convivència.
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                                          TREBALL REALITZAT
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1- ESTUDI TEÒRIC DE LES EMOCIONS
És molta la bibliografia que sobre el tema emocional s’ha escrit, i molta la nomenclatura
utilitzada.

He cregut que podria ser necessari començar el treball fent un breu recorregut teòric,
començant per les definicions, els components de l’emoció i les funcions de les mateixes.

El món emocional és tant ampli, que habitualment ha estat abordat des de disciplines molt
diverses: literatura, psicologia, filosofia, neurologia,...

Actualment, els importants avanços neurofisiològics sobre els processos mentals de les
emocions, han donat un pes científic i de reconeixement social d’aquesta part de la
intel·ligència, que s’ha anomenat “ intel·ligència emocional”. No puc endinsar-me en
l’educació de les emocions sense fer-hi una breu pinzellada.

Definicions

El món de les emocions és meravellosament complexa. Per expressar el que sentim, per
intentar comprendre allò que ens passa en el nostre interior, disposem d’un ampli ventall de
vocabulari per designar i matisar He contrastat les diferents definicions que proposen
diferents autors.

Emoció:  
� Bisquerra (2000) la defineix com un estat complexa de l’organisme caracteritzat per

una excitació o pertorbació que predisposa a una resposta organitzada. Les
emocions es generen habitualment com a resposta a un fet extern o intern”. 

L’emoció sol incloure tres característiques: canvis fisiològics, tendència a l’acció i
valoració de l’experiència..

Afecte: 
� Marina (1999) creu que és un terme més general per a designar totes les

experiències que tenen un contingut avaluatiu. Els tipus més importants són:
� Sensacions de dolor i plaer; 
� Desig i satisfacció del desig.
� Sentiments.

Bisquerra,(2000) el defineix com la qualitat subjectiva d’una experiència emocional. Afecte té
una connotació positiva a menys que se especifiqui el contrari.

� Sentiment: 
� Per Marina són experiències integradores de múltiples informacions i avaluacions

positives i negatives, impliquen al subjecte, el proporcionen un balanç de la situació i
provoquen una predisposició a actuar. Poden ser:

� Estat sentimental: Sentiment durador i estable.
� Estat emocional: Sentiment breu, d’aparició normalment abrupta i alteracions

físiques perceptibles. 
� Passió: Sentiments intensos, vehements, que exerceixen un influx poderós sobre

el comportament.

Passió: 
� Per Bisquerra  és un sentiment portat a intensitats extremes. La duració de les

passions pot ser indefinida. Les passions solen ocupar un lloc prioritat en la jerarquia
de valors del subjecte, per això solen ser arriscats.



14

En aquest treball m’he centrat en la basant relacional de les emocions. És a dir, tot
allò que sentim quan dialoguem em nosaltres mateixos , amb altres persones o bé
amb els objectes, les situacions,...Per tant sovint, utilitzaré el terme sentiment, per
designar la vivència  emocional que se’ns remou quan estem en situació de relació. 

Components de l’emoció
Bisquerra (2000) descriu tres nivells en els quals es manifesta una emoció:

� Neurofisiològica: 
� Respostes involuntàries , com pressió  sanguínia, suor, to muscular, etc. Les

emocions es produeixen en el Sistema Nerviós Central, qui és qui les fa conscients.
En el sistema límbic es troba em substrat neural de les emocions. Els
neurotransmisors i les hormones estan implicats en els processos emocionals.
Recents investigacions en neuroendocrinología i neuroquímica han fet possible un
coneixement de les relacions entre la percepció subjectiva de les emocions .

� Comportamental: 
� L’observació del comportament d’un individu permet inferir quin tipus d’emoció està

experimentant. El llenguatge no verbal, i principalment les expressions facials i el to
de veu, són senyals visibles d’aquests estats. Els canvis facials es produeixen
gràcies al moviment de 23 muscles, que fa difícil el seu control. Últimament s’estan
fent estudis sobre l’expressió facial i la comunicació no verbal, seguin el camí marcat
per Darwin.

� Cognitiu:
�  Vivència subjectiva o sentiment. Aquest ens ajuda a qualificar l’emoció i donar-li un

nom. Les limitacions en el llenguatge imposen sèries restriccions en el coneixement i
la consciència de les pròpies emocions. Per això és tant important l’educació de les
emocions encaminada  a millorar el coneixement de les pròpies emocions.

Funcions de les emocions

� F. Orgànica: 
� Augmenten la capacitat de supervivència de l’individu, tant a nivell filogenètic (de

l’espècie humana), com ontogènesi ( de cada home en particular). El factor principal
es troba en una activació de l’organisme, que ofereix prou energia per l’acció.

� F. Biològica /adaptativa:
�  Preparen a l’individu per jutjar ràpidament la situació i triar la manera d’actuar més

adequada per salvar-se. Els seguidors de Darwin consideren que les emocions tenen
una funció adaptativa.

� F. Social: 
� Permeten comunicar a les persones del nostre entorn el que sentim. Des dels

primers dies de vida els emocions permeten als infants expressar allò que els passa.
Aquesta dimensió social de les emocions permeten també influir en els altres a
través de l’expressió de les nostres emocions. Antropòlegs i etòlegs han estudiat les
emocions en diferents rases i cultures i sembla comprovada l’existència
d’expressions emocionals universals inscrites en el patrimoni genètic de la humanitat
( Roselló, 1996: 127).
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� F. Motivadora 
� La conducta de l’individu per actuar i relacionar-se. 

Classificació de les emocions

Les emocions han estat classificades segons diferents autors segons criteris i eixos per
ubicar-les en unes o altres categories, com individuals o  col·lectives, positives, negatives o
neutres, bàsiques o universals, ambigües, problemàtiques o  complexes, etc.

Bisquerra ( 2000) i Goleman ( 1996), proposen una classificació
� Emocions negatives: són desagradables, s’experimenta quan es bloqueja una fita,

davant d’un amenaça o una pèrdua. Requereixen energia per actuar de forma
urgent.Són: ira, esglai-ansietat, culpa-vergonya, tristesa, enveja-gels, disgust.

� Emocions positives són agradables, es donen que s’aconsegueix una fita. Afrontar-la
requereix gaudir-la.Són: felicitat/alegria, estar orgullós, amor/afecte.

� Les emocions ambigües o neutres, poden ser positives i negatives, o segons les
circumstàncies. Són: vergonya, compassió ( empatía/simpatia) i emocions
estètiques.

És important no etiquetar a les emocions negatives com a dolentes i les positives com a
bones. Serà important trencar aquests relació que es dona d’una forma espontània i popular
i a través de l’educació de les emocions caldrà fer veure als infants i a les famílies que totes
les emocions són lícites de ser sentides. Negar-les dona uns sentiments de culpabilitat que
fa molt mal a l’individu.

També caldrà tenir en compte les diferències que es poden trobar en aquesta classificació
segons la cultura d’origen. Com apunta Harris (1992) , la distinció conceptual entre
emocions positives i negatives resulta basant general. Però quan es demana als infants de
cultures diverses ( holandesa, angles i nepalina) quines situacions podrien provocar cada
una de les emocions, hi ha  molt poca coincidència entre les situacions que suggereixen per
les emocions negatives i positives. 

Una altre classificació útil per poder analitzar les emocions és entre emocions bàsiques i
complexes.

� Emocions bàsiques o primàries, es caracteritzen per una expressió facial
característica i una disposició típica per afrontar-les. Són les emocions bàsiques per
a la supervivència  Ex: davant la por hi ha una fugida, la ràbia per la dignitat , ...

� Emocions complexes o secundàries: es deriven de les bàsiques, per una combinació
entre elles . No presenten característiques facials característiques ni una tendència
particular a l’acció. Per exemple els gels.

Tot i que aquesta classificació és acceptada per molts autors, la coincidència en quines són
les emocions bàsiques no és total. Les emocions més citades com a emocions primàries
són: ira, tristesa, aversió, sorpresa, alegria, ansietat, amor, felicitat, vergonya, disgust,
esperança, compassió, culpa.

El projecte que aquí es desenvoluparà es basarà amb 5 emocions naturals descrites
per Berne: ira, amor, alegria, tristesa i por.
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Teories de les emocions
� T. Filosòfica:

Són molts els autors que al llarg de la història han reflexionat sobre el paper de les
emocions en relació a l’espècie humana. Des de Plató, Aristòtil , Descartès, Senca,
Spinoza Kant, Hegel , Nietzsche i molts altres representants de corrents filosòfiques
s’han ocupat amb diferents visions i profunditat de les emocions.
Durant del segle XIX els estudiosos de les emocions de l’emoció entren més en
aspectes psicològics, sorguin axí la psicologia com a ciència independent.
En el segle XX, Huserl, Scheler, Heidegger, Ricouer, Sartre,...han entrat en la filosofia
existencialista .

� T. Literàries:
A través de la literatura ( novel·les, poemes, contes,...) s’ha parlat de les emocions més
profundes com a motor de la vida de molts personatges, ficticis o reals, que retraten la
importància d’aquestes en la seva vida emocional.

� T. d’enfoc biològic:
Segons Darwin ( un dels principals fundadors de la biologia moderna) les emocions en
tots els animals i l’home funcionen com senyals que comuniquen intencions. També
poden ser reaccions apropiades a l’emergència davant circumstàncies ambientals..
Destaca la funció adaptativa de les emocions. 
Els seus estudis han influenciat alguns teories posteriors. Dins l’enfoc biològic s’han
extret conclusions important com el fet que l’expressió facial pot regular la intensitat de
les emocions, però no pot substituir una emoció per altre ( Argyle, 1987: 134-136.)

� T. Psicofisiològics:
� Ressalta el paper de les respostes fisiològiques perifèriques en la percepció de

l’experiència emocional. Una de les teories importants és la anomenada “Teoria
James-Lange”( 1885) que planteja l’ emoció com  la percepció de canvis de
l’organisme. Trenca amb la separació tradicional entre ment i cos.

� Aquesta teòrica ha estat criticada per diversos autors, però ha influenciat molt en
d’altres autors com Schachter ( 1978).

� T. Neurològica
� Posa èmfasis en l’actuació del sistema nerviós central. Es coneix com teoria Cannon-

Bard , que explica que els canvis corporals tenen la funció  de preparar l’organisme
per actuar en cas d’emergència. 

� Schacheter i Singer ( 1962) proposen una teoria bifactorial que defensa  que una
emoció consta d’una cognició emocional més una activació ( arousal) fisiològica. A
partir d’aquí hi ha diversos autors que aprofundeixen en l’estudi del cervell emocional
fent importants avenços en el paper que juguen el sistema límbic .

� T. Psicoanalítica:
� Freud parla de les emocions com a elements pertorbadors psíquics. Es basen en la

teoria dels impulsos i els seus efectes en l’ansietat i la depressió.
� 
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� Desenvolupen la idea de que la ment relega a l’inconscient les emocions
traumàtiques. La vida afectiva de l’adult i el seu caràcter depenent de com hagi estat
els seus sentiments i experiències afectives i com hagi respost emocionalment a
situacions de la vida al llarg del desenvolupament. Qualsevol emoció té una història
complexa amb elements que poden remuntar a la infància. 

S’ha dit que la teoria psicoanalista, més que una teoria sobre les emocions, és una teoria
sobre els trastorns emociones i  una teràpia per la seva curació.
Dolto ( 1998), Winnicott ( 1998), Brazelton (1993), entre d’altres, han aportat obres
interessants dirigides a les famílies i als professionals, sobre com el desenvolupament
emocional dels infants, a partir dels primers vincles afectius .

La lectura i reflexió de les teories d’aquests autors m’han aportat les eines claus per
comprendre com s’establien els primers vincles afectius entre el nadó i la família i han
representat una influència clara en la meva proposta d’intervenció.

� T. conductistes:
� 
� Estudia el procés d’aprenentatge de les emocions. Creuen que el comportament

manifestat permet inferir estats emocionals i condicionaments que provoquin
emocions

� A partir d’observacions d’infants identifiques tres emocions bàsiques: por, ira i amor.
Alguns autors destacats són Skinner, Mowrer.

� T. de l’activació
� La conducta emocional va acompanyada d’un estat fisiològic d’activació. Els canvis

fisiològics són índex de la intensitat de les emocions. Lang ( 1969) proposa proposta
tres sistemes de respostes emocionals: cognitives, fisiològica i motora.

� T. cognitiva:
� L’activitat cognitiva determina la qualitat emocional. Les emocions són el resultat de

la interpretació cognitiva de la situació. En aquesta interpretació juga un paper
important el clima emocional.

� Són moltes les teories i els autors que sota aquesta teoria han estudiat i definit
interessants avenços sobre les emocions, moltes d’elles integren  dins d’una tradició
biologista les teories cognitives. Bisquerra ( 2000) en fa un breu resum de   T.
Arnould, T. bifactorial Schachter i Singer,  T. bio-informacional de Lang, T.
psicoevolucionista de Plutchik ,... entre altres. 

- T. humanistes:
. Teràpia no directiva de Rogers.
. La relació d’ajuda de Carkhuff
. Anàlisi transaccional de Berne.
. Logoterapia de Frankl
. Gesalt de Perls. 
. Bioenergàtica de Reich, Lowen.
. Sístèmica de Watzlawick.

Destacaria les aportacions de la teràpia gestalt i de l’anàlisi transaccional com a dos
enfocs psicològic per tractar els problemes humans. La seva visió humanista de les
emocions i els seus mètodes senzills d’aplicar en la vida quotidiana han estat valors
recuperats per algunes propostes d’aquest projecte.
La teràpia gestalt, impulsada per Perls, parteix de la idea de que hi ha personalitats que
estan com fragmentades, són conscients només d’una part de la seva persona, però no de
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la totalitat del seu ser. Usa mètodes com la representació de rols, l’ús de la fantasia, l’ús del
pronom “ jo”, en comptes d’altres formes indirectes d’expressa el que sent, com una forma
d’assumir responsabilitat per el comportament,...

L’anàlisi transaccional desenvolupat per Berne, El Dr. Berne va observar com si en cada
individu convivien varies persones o identificacions. I que  els diversos  “jo” realitzaven
transaccions amb altres persones de diferents maneres i que aquelles podien ser
analitzades. En l’anàlisi transaccional ( AT)és un enfoc racional encaminat de la comprensió
del comportament, amb base en la suposició de que cada individu pot  aprendre a confiar en
si mateix, a pensar per si mateix i a prendre les pròpies decisions i a expressar els propis
sentiments.

El punt de vista de complexitat social i la influència del contextos de relació en el
comportament, està molt ben reflectida en la teoria sistèmica, impulsada per Watzlawick. (
anys 50)

Defensa que els sistemes de relació es donen d’una forma circular, és a dir, la nostra
conducta es pot entendre a partir d’un determinat context. El present es mou, segons el
nostre passat, però sobretot pel que preveu cap el futur.
L’anàlisi es centra en com és un context en el qual aquesta conducta necessita donar
resposta. La clau de la interpretació es centra en la finalitat ( Per a que) i no tant en la
causa-efecte ( per que)

Les teories humanistes han estat un puntal bàsic en el desenvolupament pràctic de la
proposta d’intervenció que proposo desenvolupar en aquest projecte.

Intel·ligència emocional
a. Bases neuroanatòmiques:

Les nostres emocions tenen una clara localització cerebral en la zona del sistema límbic,
i una clara vinculació amb la cortesa cerebral ( Le Doux, 1991)
Cortesa o neocortex: és la part pensant del cervell, ens permet analitzar, discernir i
comprendre perquè sentim emocions. 
El sistema límbic: regula les emocions. Inclou el hipocamp , on s’emmagatzemem els
records de les emocions i  l’amígdala, centre de control emocional. En moments d’alta
emotivitat, de crisis o alteracions personals, es dispara la funció del sistema límbic i
bloqueja la funció del neocortex, no permeten actuar de forma racional.
En les sensacions de benestar el cervell allibera dopamina, serotonina i endorfines, que
són substàncies bioquímiques associades al benestar. Aquestes substàncies en poden
estimular a través del somriure, d’una vida saludable ( menjar, dormir,...) .Quan
augmenta la serotonina baixa l’agressivitat.
Per tant , des del punt de vista educatiu, procurarem, per un costat ajudar a fer
connexions entre el neocortex i el sistema límbic, relacionar el pensament  per descriure
allò que sentim  i per l’altre, proporcionar un ambient i una actitud de benestar que
permeti una alta secreció de serotonina.i endorfines.

b. Definició d’intel·ligència emocional
Goleman (1996) ha posat de moda el concepte de “ intel.ligència emocional” arribant a
convertir-lo en un Best Seller. , definint-lo com una opció per aconseguir l’èxit personal en
les diferents facetes de la vida, entès com: 

� Aconseguir la felicitat.
� La comunicació eficaç amb les altres persones.
� El domini de si mateix.
� L’automotivació per aconseguir els objectius que ens proposem.
� Ser constants en les nostres activitats.
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� Solucionar conflictes interpersonals.

Igualment Goleman donaria un suspens en intel·ligència emocional aquelles persones :
� Incapaces per a controlar la ira.
� Amb falta de empatía o de compassió.
� Amb un baix llindar de tolerància a la frustració.
� Amb dificultats per a reconèixer els propis sentiments i distingir-los de la pressió

ambiental.
� Incompetents per a reprimir impulsos.
� Amb dificultats per a aplaçar les recompenses.

La intel·ligència emocional, com ens diu Vallès i Vallès ( 1998) està composada per una
sèrie d’habilitats emocionals definides com les capacitats i disposicions per a crear
voluntàriament un estat d’ànim o sentiment a partir de les idees que tenim sobre el que
passa. Per poder desenvolupar aquestes habilitats emocionals no ens podem oblidar de la
importància de les habilitats socials que emmarquen l’expressió de totes les emocions.

c. Les habilitats de la intel·ligència emocional.
Hi ha una gran varietat d’autors, models i teories que descriuen els continguts de la
intel·ligència emocional.

Autors com Salovey y Mayer ( 1990), Boccardo, Sasia y Fontenla (1999), Elías, Tobías y
Friedlander ( 1999), Robira (1998), Vallès y Vallès (1998), Goleman ( 1999), descriuen les
habilitats i competències emocionals , segons els propis models, però coincideixen en el
grans aspectes que cal desenvolupar:

� Competències personals:
� Consciència emocional: coneixement, confiança , valoració i actitud positiva,

expressar emocions,...
� Autoregulació: autocontrol, confiabilitat, integritat, adaptabilitat, innovació,

creativitat, ser capaç de tranquil·litzar-se, ser realista , saber el que es vol, controlar
les pors, conèixer els propis defectes, responsabilitzar-se dels propis actes,
adaptar-se a les noves situacions,..

� Automotivació: esforç per millorar, compromís, iniciativa, optimisme, sobreposar-se
a les derrotes,...

� Competències socials:
� Empatía: comprensió dels altres, posar-se al seu lloc, reconeixement de les seves

emocions, contribuir a la seva satisfacció, saber donar i rebre ( ser generós,
escolta, atenció, companyia,..)

� Habilitats socials: persuasió, comunicació, resolució de conflictes, liderat,
conversar , establir vincles, col·laborar i cooperar, habilitats d’equip,... 

Parlant d’infants de o a 6 anys, l’objectis marc que ens proposem, des d’un punt de
vista educatiu, serà el de posar els contextos de relació i les actituds que ajudin a
l’infant a créixer emocionalment. És a dir, a progressar en el seu desenvolupament
emocional, amb la finalitat d’anar adquirint autonomia i equilibri en el seu estat
emocional.
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2 TEORIA DE REFERÈNCIA:

Un cop fet un breu resum de les teories, definicions i punts de mira en que es pot
analitzar i tractar el món emocional, emmarcaré els referents teòrics que personalment he
cregut més adients per l’enfoc d’aquest projecte.
Centraré la proposta en l’expressió emocional en el seu context d’expressió. Per tant,
caldrà clarificar la relació que hi ha entre emoció i : afecte, valors, significats i  context 
L’experiència emocional ens porta a analitzar on i com s’engendra i va creixent aquest
món emocional , des dels seus tendres inicis. Quines són les peces claus d’aquest motor
emocional i com van agafant forma cada una d’aquestes peces, en relació a les altres,
trobant així una forma peculiar de funcionar.
Davant la riquesa emocional de l’ésser humà des del seu naixement, he optat agafar les
emocions naturals ( segons  Berne) com a eix de la proposta. Per aquest motiu, he inclòs
en aquest capítol de referències teòriques, una breu pinzellada dels aspectes més
rellevats de cada una d’aquestes emocions, extretes de diversos autors.

. 
2.1- L’EXPERIÈNCIA EMOCIONAL EN EL SEU CONTEXT D’EXPRESSIÓ.

� 
� - Emoció i experiència emocional

La vivència emocional es dona en una realitat, lligada a un espai i a un temps
L’enfoc conceptual pel treball educatiu de les emocions en aquest projecte parteix de la idea
marc, que els sentiments són un reflex del present que prové del passat i que ens impulsa
cap el futur. ( Marina, 1996). Conèixer el passat, per ser conscient del present i viure en ell i
esperar el futur amb optimisme. 
Els records i la memòria organitzen la realitat i la percepció emotiva que en tenim d’ella. 

� 
� - Referents de l’experiència emocional:

Aquesta experiència pot ser individual o col·lectiva, però sempre és compartida, és a dir, no
es pot deslligar d’un entorn. Aquest entorn ens dona els referents d’interpretació de les
pròpies emocions
Busquem uns sentiments i fugim d’altres ,en funció :

� De la nostra cultura, que ha dissenyat un determinat model afectiu, unes creences,
uns perjudicis,....

� De les necessitats i els desigs que mouen els nostres interessos i vincles afectius.
� Del context on es troba la persona , que li reclama la representació del propi rol dins

d’aquell grup, i la nostra capacitat per adaptar-nos a la imatge que els altres ens
retornen de nosaltres mateixos. 

� Dels models estètics, de sensibilitat ambiental que ens hagi proporcionat en nostre
entorn.

� De les eines de comunicació que ens anem dotant per expressar aquesta
experiència emocional ( llenguatges, tecnologia,...)

Com diu Marina (1996), pretenem utilitzar els nostres afectes com utilitzem el mar. No
podem alterar les seves marees, ni el seu onatge, però podem utilitzar la seva força pera
navegar. Construirem un rumb afectiu usant les forces irremeiables de la nostra afectivitat
bàsica.



- Significats i interpretacions de les vivències emocionals:
A partir d’aquests referents, creem uns significats i unes interpretacions de la nostra vivència
en funció de :

� Personalitat: En moltes ocasions l’estudi dels sentiments, de les seves causes i
efectes, ens condueix fins a la personalitat. El nostre estil de sentir ens fa interpretar
la realitat. És més determinant pel nostre estat d’ànim, la interpretació que fem d’allò
que ens passa , que el fet en si. La complexitat dels sentiments, resultat de múltiples
partides subjectives i balanç del nostre ajustament a la realitat, exigeix una acurada
atenció a les condicions del canvi. Els sentiments ens revelen significats de la realitat

� Ambient de la família. L’infant aprèn moltes respostes sentimentals i va construint
sentimentalment el seu món, tenen com a punt de referència el seu ambient familiar.
Els seus sentiments configuren un món que desprès actuarà amb independència
provocant sentiments. Aprèn pors, aprèn pessimismes i optimismes, afeccions i
desafeccions, la bondat o la generositat, però ho fa també des dels seus
determinismes genètics.

- Equilibri emocional: entre la continuïtat i el canvi.
Els estudis fets per Carol Magai i Susan McFadden ( Marina, 1996 pag 213) revelen que
gran part de la nostra vida està organitzada per a preservar la continuïtat. Les rutines
garanteixen certa estabilitat en un món caòtic. I al mateix temps , la possibilitat del canvi
excita la imaginació. Totes les psicoteràpies intenten produir-lo. Aquestes autores defineixen
que és la emoció el que proporciona el llaç de continuïtat en la vida, sota la forma d’un tret
de personalitat.
L’emoció també proporciona el dinamisme motivacional del canvi, tant si es produeix en
situació terapèutica com si passa durant una crisi vital. La major part      dels procediments
de canvi intenten reeducar els impulsos, el sistema de creences , l’opinió del subjecte sobre
si mateix, o tot alhora.

                               Valors
                          Creences

Estabilitat           EQUILIBRI         
Creixement

                                                                                                                           
EMOCIÓ                                                                                                    CREIXEMENT

                                                                                                         EMOCIONAL
                                                                                              HARMÒNIC
                  
                  

Proposar-se     Mo
fites

El nostre balanç 
altres que són estr
millor forma de res
“ Que Deu em con

per acceptar les
valentia per can
i saviduria per s

RUTINES
           CANVI
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                                       Imaginació           AUTONOMIA 

tivació      Esforç

sentimental  té uns aspectes conjunturals, que canvien de cas a cas, i
ucturals i depenen del nostre caràcter. Saber en cada moment quina és la
oldre el problema sol ser difícil. Com diu l’antiga plegaria de la serenitat:
cedeixi serenitat 
 coses que no  puc canviar,
viar les que sí puc,
aber veure la diferència.”
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- Valors i afectes: 
L’emoció com a sentiment intern és natural i sorgeix al marge de la voluntat de la persona.
Per tant, no ens hauríem de jutjar pel fet de sentir unes emocions o unes altres. El moment
de posar ètica en el món emocional es dona en l’expressió, en l’acció que segueix a una
emoció. 
Per exemple: sentir ràbia davant d’una vivència de relació, no és ni bo ni dolent. És una
emoció sentida, però en solem  fer una valoració, segons la nostra cultura, el nostres models
de creences i entorns familiar, de personalitat ,etc, que ens provoquen altres sentiments de
culpes, rebuixos, emmascares d’aquesta emoció, que ens fa difícil identificar-lo. Ara bé, en
el moment en que traiem aquesta ràbia, ho hem de fer de forma ètica, és a dir, tenint en
compte els sentiments i el respecte cap els altres, i cap a nosaltres mateixos.
Un dels referents, tant ètic com cultural, ens aporta una imatge “d’un home” compromès amb
el seu món social i que desenvolupa uns sentiments que es complementen o es trepitgen
amb els seus sentiments més individuals 

Així podem parlar, des d’un punt d vista ètic de:
- Llibertat: ens fan sentir malament, els sentiments que anul·len la llibertat. llibertat
significa autonomia. La percepció de llibertat com a valor. Però per desitjar la llibertat
primer s’ha de ser capaç de pensar la llibertat i de pensar-la com un valor desitjat.
Haurem per tant de distingir entre valors viscuts i valors pensats. “ L’ésser humà
necessita viure sentimentalment però necessita viure també per sobre dels sentiments”.
Volem viure segons els valors pensats, però la contradicció ve donada en admetre el
interval  entre el que volem sentir i el que sentim.
- Convivència: En funció de l’efecte dels comportaments que fomenti una resposta
emocional. Hi ha sentiments que inciten a conductes pertorbadores per a la convivència.
Per exemple la fúria. En les  societats que necessiten la cooperació permanent,
qualsevol sentiment que talli la corrent comunicativa ( odi, enveja,.., són sentiments
condemnables. Torna a sorgir aquí la contradicció entre el que sentim, des del cor i el
que pensem, des del cap. Quan doncs el timó del meu comportament a un o altre àmbit
escullo. Com deia Nietzsche quan feia dir a Zaratustra “ Ara em veig a un mateix per
sota de mi.”
- Diversitat i diferencia: Hi ha sentiments adequats o inadequats respecte a un valor
present. Ex: davant d’una situació injusta el sentiment adequat és la indignació. Però no
tothom la sent. El mateix passa amb el sentiment de gratitud, mal entès en la nostra
societat igualitària.

Per tant, constatem que les creences influeixen molt sobre la nostra vida emocional. La
tensió entre els valors pensats i els viscuts explica el dinamisme creador dels sentiments.
Aquesta insatisfacció contínua ens impulsa a buscar nous estats sentimentals. Aprendre a
superar petites frustracions, permet anar organitzant el pensament i créixer emocionalment
.La intolerància a la frustració no deixa aparèixer el pensament i fer experiència.

- Educar emocionalment: ( Darder, Bach 2002; 36)
Educar a partir d’unes actituds afectives, que pretenen fomentar en l’infant una simbiosi
entre pensament , emoció i acció , on s’afrontin els problemes sense veure afectada de
l’autoestima.
L’educació de les emocions ha de servir de pont per acostar allò que volem ser, des d’un
punt de vista ètic, i allò que som , des d’un punt de vista biològic.
Des del punt de vista educatiu, i sobretot pensant en la primera infància, per abonar aquest
món afectiu, els puntal a valorar seran:

� L’esforç personal.
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Es traduirà en el valor de l’autonomia. És a dir, en saber deixar que els infants experimentin
“ el patiment” que pot comportar l’esforç per un temps per aconseguir allò que desitgem,
sense donar-los la solució, l’ajut o l’estímul extrem per sortir-se’n. Quan pugui viure en la
pròpia pell el goig, l’alegria, la felicitat d’aconseguir un desig aconseguit a pols, o les
conseqüències d’un fracàs. La responsabilitat de la pròpia implicació en el que es tendeix a
fer. Com diu Maria Montessori:
“ Quan estalvies a un infant un esforç que un infant podria fer, quan l’ajudes més del
que necessita...., estàs impedint que creixi.”.

� La voluntat 
Serà una de les tasca importants a redefinir des de l’escola. Crec que en moltes
ocasions aquest concepte, juntament amb el de motivació s’ha deformat en el món de
l’educació. La voluntat per fer, per crear , per aprendre, el desig i la motivació que
t’empeny a fer un pas, ha de sorgir de dins, ha de ser provocat pel plaer que dona la
pròpia satisfacció d’una creació, d’un aprenentatge, de la consecució d’un desig,.. En
moltes ocasions, des de l’escola, des de les famílies i també des de la societat en
genera, estem acostumant als infants a fer les coses per aconseguir altres  premis
afegits , desvaloritzant així el propi esforç i reforçament de l’autoestima de treballar per
allò en el que es creu . 

Segons Marina, educar la voluntat consisteix en donar eines per tal que l’infant sàpiga:
� - Proposar-se fites: la incapacitat de proposar-se fins es dona en la depressió,

l’apatia, l’avorriment,..
� - Capacitat de motivar-se: que passa per l’aprenentatge de l’atenció voluntària i els

desbloqueixos afectius,..
Mantenir l’esforç: suportar l’estrès, aplaçar els premis, aguantar la novetat

Sota aquesta perspectiva veiem la importància d’educar als infants també des d’una basant
afectiva, per tal que siguin conscients dels seus propis sentiments, la regulació de les
seves emocions, de la utilització creativa dels afectes i de la millora en les seves
relacions socials.
El gran perill de l’educació emocional és , entre d’altres , el transmetre que hi ha estils
sentimentals més desitjables que d’altres. No hi ha un model vàlid ni una resposta
adequada a cada vivència. El que si que podem compartir és la idea de fons el millor
caràcter és el que permeti accedir a la felicitat. Aquest torna a ser un terme totalment
subjectiu.
 Segons Marina els ingredients sentimentals de l’experiència de felicitat són:

� - Sentiment de seguretat, que ens allibera de les pors i ens capacita per gaudir de les
relacions personals. Aquesta base es construint  durant la infància.

� - Sentiments de plenitud: evocació plena, desigs aconseguits,  recompensa d’un
esforç,..

� - Intensitat: actitud poètica. No necessitar perdre les coses per valorar-les.
� - Alegria: segons Sartre, la consciència de la llibertat creadora.
� - Sentiment del propi poder: segons Erich Fromm “ La felicitat es indicadora de que

l’home ha trobat la resposta al problema de la existència humana: la realització
creadora de les seves potencialitats”. Capacitat de canviar les coses, de sentir que
es domina el timó de la pròpia existència.

Per tant sembla clar que acció, creació, motivació, voluntat i esforç seran elements bàsic
a tenir presents en l’educació de les emocions. 
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2. 2- MÓN EMOCIONAL. MOTOR DE VIDA, MOTOR DE RELACIONS.

Les vivències emocionals són el motor de la nostra vida i de les nostres relacions, i en
conseqüència, també ho hauria de ser de l’educació.
Educar emocionalment voldrà dir, impulsar un creixement emocional dels infants, és a dir ,
ajudar a  avançar  el desenvolupament integral com a persona. 

Peces claus per un creixement emocional
Per poder endinsar-nos en aquest complexa món emocional utilitzaré unes metàfores que
crec que poden ajudar a la comprensió dels nostres sentiments i a l’expressió de les nostres
emocions. 
Partiré de la imatge d’un motor que disposa d’unes peces per fer-lo avançar. Aquestes
quatre peces estan íntimament interelacionades i hauran de trobar un cert acoplament per
poder funcionar:

� 1- La primera metàfora és la d’un caragol , que simbolitza el nostre món interior.
Aquest espiral ens permet anar al fons de nosaltres mateixos, i tornar en fora. Va
creixent i fent-se fort a mesura que l’anem escoltant, coneixent, acceptant i anem
aprenent a regular-lo.

� 2- La segona peça d’aquest motor figuratiu és un coixí afectiu, que simbolitza
l’estimació, el punt de contenció i acolliment que ens permet sentir-nos valorats,
compresos i respectats. La família representa el coixí principal per el nostre
creixement emocional, i a mesura que anem evolucionant, l’escola, els amics/gues,
són altres contextos importants de contenció.

� 3-La tercera ve representada per una llàgrima, que simbolitza el patiment pot
suposar fer-se gran, trobar la distancia suficient per separar-te del coixí afectiu que
t’embolcalla des del naixement i la proximitat adient com per sentir-te abraçat i poder
així fer créixer el teu caragol intern. Si es va trobant la mida justa, aquesta llàgrima
és dolça, perquè tot i suposar un esforç, ajuda a créixer. Per tant , fer aflorar la dolçor
d’aquesta llàgrima és una tasca compartida ( entre un mateix i el seu coixí afectiu) i
per tant és complexa i delicada.

� 4- La quarta imatge és la d’un llaç, que simbolitza la cultura, el context més ampli que
ens dona unes creences, unes maneres de fer, uns significats, que ens permet
emmirallar-nos i deixar-nos seduir per una cultura. Que ens dona unes arrels , que
ens traspassen, com a individus. Ens dota d’uns llenguatges per expressar allò que
sentim, que ens provoca unes emocions compartides, capaces de fer-nos sentir units
i còmplices. Aquest llaç pot tenir cintes de molts colors i textures, algunes les
compartim amb els llaços d’altres motor, i sovint fruïm admirant els llaços dels altres,
emmirallant-nos en ells i deixant-nos portar per la seducció de seu nus. 

Cada una d’aquestes peces no es pot entendre per separat ja que la forma d’una modifica
l’altre. Per exemple per intentar entendre el món intern d’un infant, haurem de entendre les
relacions que ha tingut amb la seva família i el seu grup social més proper, així com també,
els recursos i estratègies propis que li ha permès desenvolupar la seva cultura d’origen.

Per tant, el funcionament d’aquests motor emocional, dependrà, en gran mesura, de la
capacitat d’adaptació i acoblament que han anat trobant les diferents peces.
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Com diu Morin (2001, 66): “ La complexitat humana no es pot comprendre dissociada
d’aquests elements que la constitueixen: L’evolució veritablement humana significa
desenvolupament conjunt de l’autonomia individual, de la participació comunitària i del sentit
de pertinença a l’espècie humana”.

Per endinsar-nos en  la comprensió i construcció del món emocional des del seu inici, ha
requerit intentar entendre les relacions i influències mútues entre les diferents peces
d’aquest motor, Per aquest motiu, he optat per anar posant els ulls o el punt de mira per
separat en cada part, tot analitzant els punts de contacte i repercussió dels altres elements
en aquest.

Aquest creixement emocional autònom i equilibrat és el que volem potenciar des d’un
punt de vista educatiu. Aquest serà per tant el marc teòric a partir del qual la proposta
pscicopedagògica que es proposa des d’aquest treball vol promoure i propiciar, tant amb els
infants com amb les famílies, com des de l’escola.
Entrem a analitzar amb més detall de que implica el desenvolupament de cada una
d’aquestes peces i les connexions que hi ha entre elles per poder  fer funcionar el nostre
motor emocional.

DIÀLEG INTERN. CARAGOL 

Quan el bebè neix aquest caragol intern és pràcticament transparent i es troba totalment
encapsat dins del coixí afectiu, que el protegeix, el cria i li dona el caliu suficient per poder
anar-se fent gran.
Segons les experiències que aquest entorn afectiu li ofereix i les competències del propi
infant,  aquest caragol anirà agafant la seva forma pròpia i podrà anar-se trobant
possibilitats de fer-se valer, de manifestar-se per si mateix, de sentir necessitats pròpies i
demanar-les, enfrontant-se si cal a aquest entorn afectiu per aconseguir-les.
En el procés de regulació de les pròpies emocions hi ha un complexa procés  de diàleg
intern que cada individu fa amb si mateix. 
Les primeres introspeccions que els infants fan solen ser però una anàlisis inconscient,
que ajuda als infants a entendre el món que els envolta i de retruc a ells mateixos dins
d’aquest món. La reflexió interna d’aquestes emocions, sol exterioritzar-se , d’una forma
espontània, o a través de la verbalització en veu alta d’allò que pensen per dins, o jugant
allò que senten i pensen.

A mesura que l’infant va creixent en edat , gràcies a les relacions que va tenint amb l’entorn i
a les conseqüències que ell en vagui extreien, el que l’ajudarà a fer conscient a la criatura,
d’aquest món intern, facilitant-li marcs de diàleg, posant paraules a allò que sent, compartint
amb els altres les pròpies emocions. 

1. Autoconeixement i acceptació. 

El procés d’autoconeixement ens porta a reflexionar sobre el procés de creació de la
identitat dels infants. que comporta un aprofundiment progressiu en el coneixement i
acceptació de tota la complexitat emocional personal . Aquest món intern ve condicionat o
marcat per l’adaptació que tota persona va fent en el seu entorn afectiu proper, per anar-se
identificant en els models que se li van donant i als quals ha d’anar donant resposta. 
Habermas (en FERNANDEZ ARISTU 1991) , amb la seva teoria de l’interaccionisme
simbòlic sosté però que les persones podem arribar, a través d’aquest procés d’identificació i
regulació, a adquirir eines per tal de poder flexibilitzar i distanciar-nos del rol que ens han
assignat socialment, per poder arribar a comportar-nos d’una forma reflexiva davant de les
normes i expectatives socials, sense que això ens desestabilitzi emocionalment.
.



26

La simbolització serà una eina clau per entrar d’una forma entenedora dins d’aquest propi
espiral que ens va donant les pistes de qui som, de que ens agrada i que no, de les nostres
preferències, gustos , desigs i estratègies per expressar-los. 
La primera forma de simbolització, abans fins i tot,  que el llenguatge, és el joc simbòlic. Per
tant, potenciar aquest joc durant tota la primera infància serà vital per ajudar als infants a
créixer emocionalment. Cal que tant la família com l’escola doni al joc simbòlic el valor que li
correspon . L’infant re elaborar les seves relacions afectives tornant-les a reproduir , d’una
forma fictícia, interpretant allò que emocionalment ha representat per ell , sense que aquesta
acció li produeixi cap perjudici ni judici per part del seu entorn. Per tant, aquest marc és
privilegiat per “ assajar”, equivocar-se, fer reals els somnis o desigs, expressar les
impotències i ràbies acumulades, riures de les pròpies pors, plantar cara a les vergonyes,
satiritzar amb les tristeses i descontrolar-se amb les alegries.
Tot aquest procés, però es dona si l’entorn permet un joc simbòlic lliure. No s’hauria de
permetre malmetre aquest tresor tant preuat, per aprofitar que els infants aprenguin
vocabulari nou, juguin amb materials que els són indiferents o que no els provoquen cap
interpretació interna,....El que si pot fer l’entorn, sempre que es basi amb el respecte a
l’infant i al seu joc, és intervenir per tal d’ajudar a treure la vida interior d’aquella criatura, si
veiem que no pot fer-ho per ella mateixa; oferir contextos que el provoquin en aquelles
emocions que menys domina, per tal que pugui tenir el plaer de viure-les des de la seguretat
que dona el joc; oferir-se com a “partener”, per interpretar el rol que li cal per reviure una
situació dolorosa o enquistada,....

La família, com a primer agent afectiu i social de l’infant té la parcel·la més important . A
partir del coixí afectiu que ofereixi a partir de les relacions de maternantge, s’anirà creant un
marc de confiança i diàleg que ha de servir a l’infant de mirall per veure’s reflectit. 
No podem donar per suposat, però que aquest procés d’afecció es fa sempre d’una forma
satisfactòria . Cal, per part de les famílies, dedicar temps i atenció explícita a aquestes
reflexions amb els seus fills. La vida quotidiana és un marc on poder parlar amb els infants
de com estan , de com se senten, de com ho fan per resoldre els seus conflictes, de que
més podrien fer davant d’una situació determinada, de com ens sentim nosaltres, de que
fem nosaltres davant d’una situació que ens supera,...

Des de l’escola, aquest eix de maduració emocional té un aliat molt competent: el grup de
coetanis. La força emocional que té el grup d’amics i amigues juga aquí un doble paper. Per
una banda, pot ser un mirall important per l’infant, des d’on veure reflectides les pròpies
emocions i sentiment. I per l’altre és una olla provocadora d’emocions importants per els
infants, on s’experimenten els primers “rebuixos”, acceptacions, ridiculeses, vergonyes,
angoixes, alegries i tristeses, provocades per altres persones que disposen igualment de
poques eines per conèixer i regular tot aquest món afectiu.

Aquest entorn és a més, nombrós, divers i per tant complex. Aquestes característiques fan
que sigui un trampolí fort i potent, però també dur i angoixant per molt infants. Per tant, el rol
del professional aquí és determinant per aconseguir que el grup sigui un marc ric i
constructiu per el desenvolupament de la imatge interna que l’infant va fent de si mateix.
Aquesta nivell de comunicació, permet a l’infant fer-se conscient de les seves possibilitats,
preferències i frustracions, i anar pensant eines per trobar o provar altres camins o formes
afrontar la vida. 
“ Es necessari practicar l’autoexament personal de forma permanent , ja que comprendre les
nostres pròpies debilitats és el camí que ens porta a comprendre als altres. (...) La
introspecció critica ens permet descentrar-nos relativament en relació a nosaltres mateixos,
reconèixer i jutjar el nostre egocentrisme. “ ( Morin, 2001; pàg 122)
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2. Regulació i control.
El control homeostàtic ( Brazelton i Cramer, 1990, p. 175) és una competència bàsica que
tenim des del naixement que ens permet regular el nostre estat i poder decidir quan estem
disponibles i quan no. Perquè aquesta competència es pugui desenvolupar necessitem un
entorn afectiu que ens ajudi a trobar l’equilibri.

Els seus àmbits de relació seran els que li permetran anar trobant eines per regular els
propis impulsos. L’entorn cultural on estem immersors ens van donant les interpretacions
favorables o desfavorables dels nostres comportaments, de les nostres formes de relacions.
Les emocions humanes són les mateixes independentment de la cultura de pertinença,
però les interpretació i les formes d’expressió depenent de la cultural i l’entorn social. La
informació que aquest entorn ens fa arriba , s’ha anar acomodant més o menys a les nostres
necessitats i desigs personals. Aquesta combinació a vegades és explosiva i li cal temps i
ajudes per anar trobant vies satisfactòries de convivència, En altres, en canvi l’acomodació
és més fàcil, però això no sempre és positiu per l’infant. Aquesta regulació interior, hauria de
preservar els propis límits de respecte i autonomia , que permetessin a la persona poder
arribar a ser lliure, dins aquest marc social, i no un creient i depenent deixeble del seu entorn
afectiu.

Per tant, aquesta regulació no s’hauria de basar en un control extrem dels propis impulsos,
ni una culpabilització per sentir determinades emocions, sinó en un reconeixement dels
nostres sentiments, tots ells lícits, i un progressiu domini de formes d’expressió
d’aquests , que respectin els drets de les altres persones.
En aquest sentit la potencia més gran de transmissió de creences i valors, són les actituds
que transmeten les persones importants afectivament per nosaltres, que a través de les
seves respostes  i formes de relació ens van donant els paràmetres interpretatius . 
Dins d’aquest marc, cada individu hauria d’anar coneixent i regulant:

� els seus recursos per entomar les respostes dels altres, 
� el temps li calen per saber respondre d’una forma assertiva, 
� les eines ens són més vàlides per acceptar les parts més vulnerables de nosaltres

mateixos i
� les millors vies per canalitzar aquelles emocions que ens cal treure.

Les experiències emocionals que es donen en les situacions de vida  quotidiana, porten
implícits uns valors ocults que van determinant les nostres interpretacions emocionals. Per
ajudar als nostres infants a anar coneixent i regulant aquest món intern podem oferir
diferents eines i intervencions. 

Des de la família són importants les reflexions que els pares i mares facin amb els seus
infants per ajudar a analitzar aquests missatges implícits i exterioritzar les pròpies eines i
dificultats que trobem quan volem controlar o canalitzar o deixar anar allò que sentim.
Compartir aquestes situacions ens ajuda a fer-nos conscients del que fem de forma
inconscient i també , poder pensar o descobrir altres formes o camins de resolució. 
També pot ser d’utilitat les reflexions que els pares i mares puguin fer sobre les pròpies
actituds davant de respostes dels infants, en diferents situacions de vida quotidiana. 

Compartir aquestes reflexions amb altres famílies també pot ser de gran ajut, per veure
diferents formes de respostes i també per sentir-se acollit, comprès i “ normal” dins de les
problemàtiques habituals en l’educació dels propis infants. 
Des de l’escola, aquest anàlisi s’hauria de fer a nivell de mestres i d’equip, com a nivell de
comunitat educativa. La reflexió ens hauria de portar des de l’anàlisi de les nostres
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pròpies actuacions i actituds, a les propostes educatives que fem, a la disposició dels
espais i materials, a la gestió del temps i a les normes de funcionament intern.

Un altre tipus d’actuacions que podem proposar per ajudar als infants a créixer en la
regulació de les pròpies emocions, seran Propostes explícites:

Dedicar un temps específic per poder exercitar situacions que provoquin emocions i on es
pugui compartir allò que sentim. 

Crear marc nous de comunicació per ajudar als infants a trobar i compartir formes de
regulació de les pròpies emocions. Un exemple, pot ser a través d’una carpeta on s’hi
recullin tots els pensaments, sentiments i propostes que es portin a terme dels de l’escola i
que es pot portar a casa , per tal de provocar aquest espai a casa i intercanviar opinions i
vivències entre casa i escola ( com s’exposa més endavant).

ENTORN SOCIAL. Coixí Afectiu

L’infant neix amb unes capacitats bàsiques que s’han d’anar desenvolupant a través de les
relacions afectives i sensorials que li proporciona l’entorn.
L’entorn ofereix uns vincles afectius mitjançant el maternatge per ajudar a l’infant a anar
desplegant les seves competències afectives, cognitives i motores. 
Tractem el nostre món intern a partir dels vincles que establim amb aquest entorn afectiu.(
Bowlby, 1986)

El nostre primer grup afectiu és el familiar. Aquesta xarxa de relacions, i per tant
d’emocions, es comencen a moure ja abans de que la criatura arribi al món. En el moment
en que la parella es proposa o sap que espera la vinguda d’un infant, comencen a venir a la
ment unes expectatives, desigs, il.lusions, es va dibuixant un espai emocional molt intens. El
fill o filla comença a ser una imatge mental en cada un dels membres de la parella, i també
del avis, i altres marcs familiars més amplis ( en alguns casos). 

Durant l’embaràs es va creant el primer vincle primari important entre mare i bebè (
Brazelton 1990, p. 41). “La mare ha de passar a sentir la criatura com una part d’ella , que
ha d’acabar essent una part aïllada o separada de la seva persona. Aquest procés
representa un trasbals  emocional també per la mare, en el moment de naixement de l’infant
i fins i tot durant el primer any de vida.”

Igualment a nivell de parella ,es van produint una sèrie de canvis importants, que fan
modificar la relació i els vincles: el pare ha d’anar acceptant la dedicació de la dona en la
seva relació amb la criatura, s’ha d’anar elaborant i acceptant el canvi que comporta deixar
de ser dos ( sentiment de pèrdua) i la incorporació d’una tercera persona. A partir d’aquí es
van creant miralls de relacions, que van creant espais emocionals molt importants pels
posteriors vincles afectius de l’infant.
                                               

Parella

Funció
materna

Funció
paterna

Competència
 del nadó
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Es va configurant una foto de família, una estructura familiar en funció dels vincles
d’afecció que es van desenvolupant. S’estructura un rol de fill, un rol de pare, un rol de mare.

En aquest entorn afectiu el paper de l’infant és també decisiu. Les seves competències
poden fer modificar aquestes rols de pares i mares. Fer vincles és una capacitat i una
tendència que l’infant té quan neix ( sinó hi ha cap patologia que ho impedeixi). 

Ara bé, els vincles íntims que aquest infant ha de fer amb el seu pare i la seva mare tenen
molts matisos. La funció paterna i materna es sol donar fàcilment com a fet instrumental de
cura del nadó, però l’estat matern o patern no totes les persones tenen la mateixa facilitat
per arribar-hi. Aquest estat emocional implica una predisposició emocional cap el fill/a, en el
que es mobilitzen sentiments molt profunds i primaris, molt sensorials i poc racionals, que
permeten “connectar “, sentir un diàleg potent de complicitat i entesa amb el fill/a. Aquest “
matting”, teixir una xarxa íntima de relació, que permet establir aquesta relació d’afecció
amb facilitat i intensitat. 

Si aquesta vinculació afectiva l’infant no la troba en el grup familiar, l’ha de buscar en altres
grups.

Aquesta primera vinculació permet anar organitzant també la vida mental de l’infant. Per
poder arribar a  aquesta consciència mental de fill, caldrà però que hi hagi la possibilitat de
separar-se. Un espai que et permeti créixer, acceptar la “ petita frustració” de no tenir-ho tot
resolt. Porta a aprendre , a buscar, a créixer com a persona que va guanyant
progressivament l’autonomia. Si et separes i et trobes, el vincle es va fent fort i pot fer-se
estable. ( PROXIMITAT I DISTANCIA).

Els vincles afectius amb l’entorn poden ser doncs un espai de provocació d’ansietat, de
alegries, de tristeses, d’acceptació de pèrdues, de sentiments d’enamoraments i
estimacions, una font d’agressions, de ràbies i fins i tot de pors d’abandó, de pèrdues,
d’afrontament d’un futur desconegut,...Seran doncs la base sobre la qual l’infant anirà
construint, destruint, reconstruint i desenvolupant un creixement emocional autònom.
A mesura que l’infant es va fent gran va ampliant els seus grups de relació afectiva. El
grup classe i els vincles que va establint amb les mestres, aniran també agafant importància
en aquesta construcció personal. 

Els grups de classe són molt complexes degut a la quantitat de persones que el composen,
a la quantitat de relacions que s’estableixen i les histories familiars que alhora porta cada un
dels seus membres. Cada grup té una estructura pròpia i tendeix a ser molt conservadora,
és a dir, que li costa modificar-se.  Els  grups “sans” han de permetre que cada persona
pugui identificar-se com a individu i pugui separar-se d’ell, per poder-hi tornar.

Les persones s’han de poder sentir acollides, volgudes, que pertanyen al grup, que tenen un
paper dins d’aquest. Aquest sentiment de contenció del grup és anhelada i buscada per
tots els membres que s’identifiquen en el grup i per tant, té una força impressionant sobre
les persones. Cada conducta individual està relacionada amb les necessitats del context.
Quan les necessitats del context no encaixen amb les individuals, es podrien produir
distorsions de les emocions. La por, com a emoció natural, pot convertir-se en terror o fòbia;
la ràbia en violència; l’estimació en enveja, dependència , gels; i la tristesa, en depressió.
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Es creen unes pautes de conductes pròpies del grup que permeten o van encaminades a
la convivència i la diversitat. Serà educatiu el grup que s’organitza en base al respecte i a
l’acceptació de la diversitat dels seus membres i no en la submissió a uns ideals comuns. 
Perquè un grup sigui un element afavoridor pel creixement personal dels seus membres
caldrà que li permeti: la seva expressió personal, que el respecti com individu i com a
membre d’una cultura, que permeti a aquesta persona recolzar-se, sentir-se compres,
escoltat en les seves peculiaritats que el defineixen.

PROXIMITAT – DISTÀNCIA. La dolçor d’una llàgrima.

Un dels objectius de l’educació de les emocions és que el creixement emocional vagi sent
autònom, és a dir, que la persona pugui relacionar-se i viure sota una submissió sentimental
dels altres. El joc de tensions entre autonomia i dependència , dura tota la vida i forma part
del creixement emocional de l’individu.

Per tal que es pugui donar aquest creixement autònom caldrà una actitud per part de
l’entorn de l’infant , i sobretot de la família, que permeti que l’infant prengui una distància del
coixí afectiu que li ha permès sentir-se estimat i contingut.
Posant en pràctica aquesta autonomia des de ben petit, la criatura va assajant el que vol dir
poder sortir-se’n sol d’un petit problema, trobar els propis recursos per aconseguir allò que
desitja, caure i tornar a provar un altre camí per arribar allà on vol,... 
Gràcies a aquests èxits i fracassos que l’infant realitza sense l’ajut d’una altra persona, va
agafant confiança amb les seves possibilitats, va comprovant els seus límits i les seves
virtuts, va comprovant la satisfacció tant gran que s’experimenta quan s’aconsegueix
quelcom amb el propi esforç i va creixent amb l’acceptació del dolor i la frustració de no
poder arribar sempre fins allà on es vol.

L’entorn hi té doncs un paper fonamental en aquest creixement emocional autònom.

Hi ha infants que aquestes ganes de provar i esforçar-se, aquesta tossuderia sana, la tenen
d’una forma espontània. I per tant, el paper de la família i de l’escola en aquests casos serà
el de deixar temps per créixer. Deixar temps vol dir, no anar corrents a socorre als infants
que veiem el que volen i estan fent el seu camí, sinó, seguir-los amb la mirada, donant el
suport afectiu i de seguretat moral i física que calgui, però amb la suficient distància com
perquè ells puguin actuar i caure, si és necessari.

En altres casos, en els que veiem que per la manera de ser dels infants, no tenen la
iniciativa d’actuar amb independència, sinó que sempre reclamen la presència i solució dels
seus problemes als adults, el nostre rol serà encara més decisiu. Caldrà , que encara que
amb cert patiment d’entrada forcem una mica la seva voluntat o valentia en situacions que
nosaltres valorem que són assumibles. Aquests petits èxits, els aniria donant les ganes i la
motivació, per crear aquesta satisfacció que dona superar un problema de forma
autònoma.

En aquest moment, caldrà que l’entorn sigui prou exigent per donar marge, per donar
distància i no caure en la protecció excessiva de donem a les criatures quan les veiem com
a persones indefenses i desvalgudes.

Les relacions entre infants és un marc ideal per poder aprendre a regular-se i anar trobant
les pròpies eines de superació de conflictes. Habitualment, els infants entre ells són molt
més exigents i demanen de l’altre més esforç que no els adults. Si respectem  aquestes
relacions aprofitarem una situació d’or perquè els infants facin aquest procés de creixement
personal.
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Per tant, defensem espais de relació lliure entre infants, on ells siguin els seus propis jutges i
advocats dels seus conflictes, tot i que l’adult en la distància, preservi la seguretat que dona
la llei en aquell marc de convivència.

Aquest moments es donen sobretot quan la relació es dona en un marc poc institucionalitzat,
poc mediat per la intervenció i la proposta directiva dels adults. En grups de relació dins de
l’escola , seran propicis els moments d’esbarjo i en totes les propostes on es tingui en
compte l’iniciava dels infants, tant en proposar accions, com en buscar vies de resolució.  
I sobretot, dependrà de l’actitud dels adults de no els agafar el paper de jutges, i decidir qui
té raó davant d’un problema i dona la sentència del que cal fer. Amb aquesta actitud no
permetem que ells busquin vies de solució i busquin sempre a l’adult per resoldre els
problemes personals. És més molts cops, es fomenten els problemes per aconseguir
respostes favorables o desfavorables de la mestra o de la mare , per un o altre infant.

A casa , aquesta situació es dona molt entre germans. Igualment , limitant la nostra
presència com a intermediari en els conflictes, propiciem la seva complicitat com a germans
i no donem tant de peu a comparar els posicionaments d’un fill , respecte a l’altre. 

L’actitud d’espera serà un aprenentatge bàsic, tant per els adults com per els infants en
aquest procés de creixement emocional autònom. 

Per els adults, saber esperar , no actuar, no intervenir immediatament davant d’un conflicte.
Observar, escoltar, estar expectant, confiant que ho podran resoldre per si mateixos, encara
que això ens faci patir. Cal una actitud de generositat, que no l’hauríem de sentir com a
dolenta si entenem que és un espai d’autonomia que els cal als infants per fer-se grans.

Per els infants, saber esperar, no obtenir una resposta immediata a les seves necessitats,
com si fos un abandó, una despreocupació dels adults vers les seves necessitats. Aquesta
demanda , normalment ve provocada per la falta de traspàs de responsabilitats als infants i
a la costum de demanar, o exigir solucions , en comptes d’intentar buscar-les. Per tant,
aquesta torna a ser una tasca encomanada als adults, de no respondre a cap necessitat que
un mateixa es pot cobrir i a saber provar abans de demanar. 

Per tant, aquesta combinació de proximitat i distància serà l’eina clau que permetrà als
infants anar-se desenganxant del seu entorn, per poder anar creixent forts i segurs,
emocionalment parlant.

Els moments més decisius per mantenir aquesta actitud enfront els infants és en les
activitats de vida quotidiana. Poder valer-se per un mateix per poder cobrir les necessitats
més bàsiques és molt important per sentir-se gran. Massa sovint aquestes responsabilitats
es deixen massa temps en mans dels adults i l’infant acaba entenen que són necessitats
dels adults i no seves. Per exemple el fet que un infant es moqui, mengi, o s’abrigui, sol ser
preocupacions de les famílies. Quan l’infant llegeix, durant més temps dels que caldria, que
ell no li cal preocupar-se d’aquestes necessitats perquè la responsabilitat de cobrir-les és de
la mare, passa a despreocupar-se’n o bé a exigir que els altres li resolguin. Sigui com sigui,
aquesta actitud no permet a l’infant assumir les pròpies responsabilitats i per tant depens
dels altres. 

Aquesta sobreprotecció actua directament sobre la insatisfacció de l’infant en ell mateix ,en
l’autoestima,  es sent depenent i sobre l’actitud dèspota , en molts casos, vers l’entorn. 

Aquesta seria per tant una tasca bàsica quan parlem de fomentar un creixement emocional
autònom.  
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SENSIBILITAT ESTÈTICA. El llaç de la seducció.
1. Creació de significats

Des que un infant arriba a aquest món ( i algunes corrents defensen que des que és
concebut), els adults que l’envoltem, i sobretot la mare i el pare, donem significats a tot
allò que la criatura fa: quan plora, interpretem si necessita menjar, dormir, moure’s,
...quan fa ganyotes amb la seva cara, diem que ens riu, que ens vol dir cosetes,... 
Aquesta aportació de significats , el va introduint a la nostra cultura, a la nostra manera
d’interpretar la realitat que tenim aquí, i que és diferent en cada context social i particular
de cada família. Aquesta manera de fer pròpia, va donant a l’infant la informació, i
sobretot la sensibilitat per poder anar creant progressivament , els seus significats de la
realitat.
Quan la seva maduració neuronal, física, emotiva i psicològica li permet començar a fer
les accions esperant una determinada resposta d’aquest entorn. Assajant i comprovant si
la lectura tant subtil de cada gest, expressió, moviment, entonació, correspon o provoca
la resposta esperada en la persona esperada. És per tant, un sistema de codis molt
complexa, a través del quan els infants va entrant a formar part i a compartir la
simbologia i els missatges implicats que porta el nostre món. 
Els infants són molt sensibles a la construcció de significats i són capaços de captar
matisos, que als adults se’ns passen de llarg. Quantes vegades no hem comprovat que
un infant, des de ben petit, capta en la veu de la mare, per exemple, una tristesa de la
malaltia d’un familiar, sense haver-li dit, i procurant conscientment fer bona cara i està
animós. 
Aquesta sensibilitat per captar les emocions dels altres ens fa donar compte de la
capacitat empàtica , que d’una forma natural demostren els infants. La mateixa
necessitat de llegir els significats de la realitat als ulls dels altres,  per poder construir la
seva, fa que tinguin oberts tots els porus ,per captar totes les emocions que desprenen
les persones afectivament lligades a ell.
Les coses no tenen valor per elles mateixes  sinó per les relacions que provoquen, el que
signifiquen en un determinat context. El que tenen de nosaltres mateixos ., els records
que ens transporten a una emoció, les afeccions que ens permeten establir, els
sentiments que ens desperten en relació a algú que estimem,... 
La imaginació , el joc , la creativitat, ens dona la possibilitat de fer sortir aquests símbols,
fer-los servir, sense la por d’equivocar-nos, de perdre allò que per nosaltres és tant
essencial. És per tant , una situació privilegiada que disposem els humans, que hem
d’aprofitar per treure, per expressar, per fer arribar als altres, i a nosaltres mateixos,  el
valor emotiu que tenen les coses i les persones per nosaltres. Jugar a transformar per
descobrir els sentits que té per nosaltres les coses . Aprendre a diferenciar la realitat i la
representació que cadascú fa de la realitat. Compartir aquests significats ajuda a
conèixer els teus i a entendre i interpretar millor les reaccions dels altres.

2- Comunicació
L’espècie humana s’ha anat dotant d’eines per poder comunicar i expressar el que sent, el
que desitja, el que necessita, el que li preocupa, .... Cada llenguatge dona uns codis de
comunicació propis que els fan més adients per unes persones o per unes altres.
El llenguatge corporal és però la nostra base, on sustentem en primer lloc tota la relació.
Per tant, entenem que no “tenim un cos”, sinó que “som un cos “. En el cos d’un persona van
quedant escrites al llarg de tota la seva vida, les seves experiències, vivències, relacions,
compromisos, bloquejo, progressos, ..... Empremtes que configuren la seva personalitat
penjada d’alguna manera en aquest cos. 
Hi ha qui deixa transparentar allò que porta incorporat en aquest cos amb més facilitat i qui
ho té adherit molt endins, protegit d’una gruixuda capa opaca. Hi ha també, qui sap
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interpretar, llegir, sintonitzar, amb les empremtes que ens mostren els cossos. Els infants
solen tenir una sensibilitat especial per captar-les i en molts casos la mateixa sensibilitat per
deixar-se impregnar d’aquestes emocions que els hi arriben. Per això serà tant important
tenir present el cos dels infants per provocar, canalitzar, fer sortir,...., les emocions dels
infants. De la mateixa manera que hem de tenir en compte que tot el llenguatge no verbal
que es desprèn de les nostres maneres de fer , per ells són el llenguatge més clarificador de
les nostres emocions.
A través del moviment l’emoció flueix, es transporta d’una part a l’altre del nostre cos, ens
connecta amb les primeres experiències que ens van donar l’estructura personal )
Els llenguatges musical i visual passen per les vies sensorials més despertes en
nosaltres. Solen ser canals directes per arribar a l’emoció perquè no els cal passar per el
pensament. Són també llenguatges simbòlics, que tenen per objecte expressar ,d’una forma
sensible, el món dels sentiments, provocar, modificar, canalitzar, estats d’ànim. Podem
utilitzar, o gaudir de  la música o el llenguatge plàstic, com a vehicles que ens porten a
connectar amb les nostres emocions més amagades.
El llenguatge verbal, tot i que sol ser més racional, porta implícita una carrega cultural
bàsica per la transmissió dels nostres valors com a comunitat i les nostres formes de sentir i
estimar. La forma que té més força, i més en els infants, són els contes. Els contes populars
, des que els gats no tenien dents, són la forma més genuïna, i sensible que hem trobat les
persones per traspassar-nos els significats més bàsics, i en molts casos, imprescindibles,
per la nostra supervivència com a poble. Aquesta font de cultura popular és doncs un altres
pòsit de símbols i emocions que no podem oblidar quan volem connectar amb el món de les
emocions, ja sigui d’infants o d’adults.
La comunicació de les nostres emocions a través dels llenguatges es veu molt reforçada si
aprofitem les qualitats de cada un d’ells per ajudar-se mútuament. La força que pot agafar el
moviment acompanyat de música, o l’expressivitat que es pot transmetre fent ballar un
pinzell . El diàleg que es crea entre llenguatges obra un món de possibilitats estètiques i
d’expressió de les emocions que no podem desestimar.
Aquest diàleg ens permet recuperar la nostra història, retrobar el nostre relat, veure el nostre
personatge dins la nostra història, escoltar els nostres desigs, veure’s reflectits en les
nostres produccions. Reconèixer la nostra trajectòria, veure cap on ens porta i evocar els
esforços per seguir-lo, modificar-los, redreçar-los,... Sobretot, en el cas dels pares i mares,
aquest retrobament de la pròpia història ,els permet recordar quan ells eren infants i
exercien de fills/es, i poden veure les seves criatures emmirallades en ells. Aquest
acostament permet comprendre millor el que fan i sobretot per a que ho fan. 

3- Emmirallament

Admirar allò que està fora de nosaltres ens permet veure-s’hi reflectits, sentir-nos
impregnats, reconèixer en allò una part de nosaltres, sentir vincles afectius amb allò que
contemplem, o amb aquell que admirem.
Aquesta és una capacitat que s’ha de cultivar en la nostre cultura ja que n’estem perden
molts pràctica. El temps n’és un gran aliat i per tant, hi ha d’haver la voluntat de permetre’s “
badar” davant d’una pluja que cau, o admirar amb passió i durant una estona una obra d’art.
Estem caient en la gran pena de consumir l’estètica en comptes de deixar-nos seduir per
ella. 
Aquesta capacitat per emmirallar-se pel que ens envolta, per la bellesa que produïm, s’hauria
de cultivar des del bressol. Les criatures tenen una vivència del temps que els permet
aprofundir en allò que miren, introduir-se en allò que toquen, sentir amb tot el seu cos,
entregant-se a allò que fan. No podem deixar perdre aquesta infància fent-los consumir la
cultura de l’estètica, sense permetre que sentin la poesia de la seducció.
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� Engranatge de les peces per un creixement emocional harmònic 

El funcionament del motor emocional que impulsa i fa moure les nostres relacions, els
nostres impulsos, les nostres accions i, en definitiva les nostres vides és meravellosament:

� Complexa. Aquesta complexitat, al igual que el funcionament neuronal, permet una
riquesa i una creativitat  els fa difícils d’entendre, però alhora els permet una
diversitat de configuracions i relacions úniques en cada ésser viu.

� Senzill: Quan aquest funcionament complexa troba una forma d’acoplament de les
peces permet una articulació , que possibilita  un creixement emocional fluid.

Aquesta complexitat pot esdevenir :
� Complicada quan les peces del motor no troben una bona compenetració, i

provoquen explosions, xispes i mals entesos, que poden generar angoixes i
patiments 

� Simple, quan per evitar afrontar o sentir totes les experiències que t’aporta la vida, es
cau en una monotonia o apatia, que portar a l’apagada del motor emocional.

                                                                        Creixement emocional harmònic

                                              
                                              Creatiu                                                Fluïdesa

Funcionament
Motor                          front
Emocional 

                                                Explosions                                              Monotonia

                                                               Disharmonia del motor emocional

Què necessita aquest motor per avançar ?
Les peces d’aquest engranatge es necessita que estiguin sanes. Si alguna part no funciona
prou bé s’ha de poder escoltar per on falla i oferir-li eines per trobar el remei de la curació. 

També és desitjable que cada peça tingui la netedat i transparència suficient com per poder
acoblar-se a les altres . Amb el rodatge i els problemes, hi poden haver peces que quedin
tapades per la “ pols” i aquesta capa no permeti veure el fons de la peça. Caldrà oferir
diversitat d’eines , llenguatge, que permetin treure a fora, sortir a la llum , la brillantor que
existeix en el fons de cada persona . No hi ha una sola eina vàlida per netejar les peces del
motor, cadascú ha de provar la que millor l’ajuda a treure a la llum tot allò que porta a dins.

El punt d’acoblament entre les quatre peces i les interrelacions que d’elles es desprenen,
són el cor del motor. Per exemple, hi ha infants que pot observar des de fora , que no han
pogut desenvolupar el seu caragol interior perquè hi ha un coixí afectiu que el tapa. Aquesta
simbiosi no ha permès que sortís a la llum el que aquella criatura porta dins de diferenciat
del seu entorn i el motor emocional no pot funcionar. Aquest infant té dificultats per créixer
afectivament, per acceptar una frustració, per sentir-se una persona autònoma i que per tant
té capacitat per assumir responsabilitats.

COMPLEXA

COMPLICAT

SENZILL

SIMPLE
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En d’altres casos, es pot donar el cas , que el coixí afectiu, el suport, el reconeixement sigui
tant petit, que el caragol intern té dificultats per trobar un recolzament per sortir de la closca. 

En d’altres, hi ha una distància tant gran entre una part del motor, format per caragol i coixí ,i
l’altre formada pel llaç cultural ,que acaben funcionant en paral·lel, sense compartir
significats i en conseqüència sense compartir emocions i afectes. 

Aquest funcionament emocional va fent un camí “ coix” , poc  complert i harmònic.
Segur que a tots i totes se’ns podrien anar dibuixant al cap diversitat de motors emocionals
d’infants o de persones adultes. Segurament, tants com individus. Aquest exercici d’intentar
entendre i per tant, posar-nos d’alguna manera en la pell dels infants que passen per les
nostre mans i per el nostre cor, és positiu perquè parteix de la complexitat de la personalitat
humana i de les influències mútues de tot el que ens envolta. Sota aquest punt de mira, no
seria ni ètic ni real, donar les culpes a una família per el comportament de seu fill o filla, ni
acusar a l’escola o a una cultura, per les seves actituds o comportaments.

Com a punt de partida feria una aposta. El principal conductor d’aquest motor a de ser
cadascú. La família , sobretot en aquestes edats, ha d’estar molt a prop, , caminant al costat,
donant una empenta quan cal, deixant distància quan el motor agafa empenta i oferint
miralls com a eines a poder utilitzar. 
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2.3- EMOCIONS NATURALS: 

Eix de la proposta d’intervenció.
La proposta d’intervenció educativa que es proposa es centrarà en cinc  emocions naturals:
estimació, por, ràbia, tristesa i alegria.
Centrar l’atenció en les nostres creences sobre aquestes emocions vitals crec que pot ser
una forma clara d’enfrontar-se a un tema tant complexa i amb tantes interrelacions.
Per tal de plantejar la proposta en el grup ens caldrà , com a professionals de l’educació,
crear-nos un marc teòric de referència , analitzat per diferents autors especialistes en la
matèria , per tal de partir d’un model que ens doni una bases de treball professional i no
basat en les nostres pròpies creences i vivències emocionals ( tot i que serà bo que també hi
reflexionarem).
A partir d’aquestes reflexions podrem extreure unes idees claus per a la intervenció, que
poden ajudar-nos a determinar quines seran les actituds més adients a prendre, com a
mediadors, segons cada cas i situació que es creï.

De cada emoció tractaré diferents aspectes:
� Emmarcaré el tema a partir d’una metàfora que la defineix.
� Definició de l’emoció segons diferents autors.
� Focalització de cada emoció en el món infantil ( vivències infantils d’aquella emoció,

canvis evolutius,..)
� Estratègies per afrontar-la, idees claus per la intervenció.
� Frases de renom , que ens parlen d’aquella emoció.

L’ESTIMACIÓ

Definicions  i aspectes de rellevància de l’estimació:

� Segons Erich From ( 1997, 4 ed)
� L’estimació és un art. Requereix coneixement i esforç.
� L’home és un ésser vivent conscient d’ell mateix, com a unitat separada, la

consciència de la pròpia solitud, de la seva impotència davant de les forces de la
naturalesa i de la societat,... Tot plegat contribueix a la seva existència aïllada i fa
tant necessària la seva relació amb altres iguals, amb el món exterior.

� La consciència de la separació humana , sense la unió per l’amor, és la font de la
vergonya. Es al mateix temps la font de la culpa i de l’angoixa.

� La qüestió és com vèncer l’isolament, de quina manera aconseguir la unió, de quina
manera transcendir la pròpia vida individual i assolir un equilibri.

� En un infant , l’isolament encara no s’ha experimentat, quan té la mare al davant. A
mesura que l’infant va desenvolupant la seva sensació d’aïllament i d’individualitat, la
presencia física de la mare comença a ser insuficient i sorgeix la necessitat de
vèncer l’aïllament per altres camins.

Inclinación irresistible
Contrariamente a la amistad, el amor no os deja elección. Es un
rapto ante el quan uno se inclina. Vuestro corazón enamorado,
está aprisionado. Más libre, en desorden. Imantado. Como la
aguja de una brújula. Y sin embargo, muy a menudo, el amor os
hace perder el nostre. El amor loco, sobre todo
.( Fleurquin, Laffon 1997 p.21
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� En la societat occidental contemporània la unió amb el grup és també la forma
predominant per a vèncer l’isolament. És la unió amb la qual l’individu desapareix en
gran part, ja que la seva finalitat és pertànyer 

� al grup.  El problema és la conformitat de l’individu al grup, ja que pot arriba a
anul·lar-lo.

� Tots els homes són iguals en la mesura en què són finalitats, sols finalitats, i mai
mitjans els uns pels altres.

� La igualtat ha de significar unitat més que identitat. El desig d’unió interpersonal és
l’impuls més poderós de l’home. És la passió més fonamental , la força que manté la
raça humana, el clan, la família i la societat. Sense amor la societat no podria
subsistir. Però, la fusió pot ésser aconseguida de diferents formes . La unió
simbiòtica és la submissió , convertir-se en una part de l’altre persona que el dirigeix i
el protegeix. Aquest seria un amor immadur.

� L’amor madur és el que significa una unió sota la condició de preservar la pròpia
integritat, la pròpia individualitat. L’amor és en l’home un poder actiu, el capacita per
a vèncer el seu sentiment d’aïllament i li permet de ser ell mateix tot mantenint la
seva integritat. Dos ésser que esdevenen un i alhora continuen essent dos.

� Quan s’estima és fonamental donar, no pas rebre. Donar és la més alta expressió de
la potència.

� L’amor és un poder que engendra amor.
� Els elements bàsics , comuns a totes les formes d’amor són: cura, responsabilitat,

respecte i coneixement:
� Cura: l’amor és la preocupació activa per la vida i pel creixement d’allò que

estimem.
� Responsabilitat: ser capaç de respondre i estar disposat a fer-ho. Ser tant

responsable pels altres com per ell mateix. 
� Respecte: la capacitat de veure a una persona tal com és , tenir consciència de la

seva individualitat única. Preocupar-se perquè l’altre es desenvolupi i creixi segons
la seva personalitat.

� Conèixer: veure en l’altre persona els seus trets peculiars. Penetrar en les
profunditats e l’altre persona. 

� L’amor és la penetració activa en l’altre persona, en la qual el meu desig de conèixer
queda satisfet per la unió. En l’acte de fusió, et conec, em conec, conec tothom i no
conec res. 

� Cura, responsabilitat, respecte i coneixement són mútuament interdependents. Són
un complex d’actituds que trobem en la persona madura.

L’amor entre pares i fills
� La mare és calor, és aliment, és l’estat eufòric de satisfacció i de seguretat.
� Totes les experiències es cristal·litzen o s’integren en l’experiència: Sóc estimat .

M’estimen pel que sóc, o m’estimen perquè sóc.
� És una experiència d’ésser estimat passiva.
� La qualitat incondicional de l’amor matern té també, però, un aspecte negatiu. Si

existeix és una benedicció; si no existeix, no puc fer res per crear-la.
� A partir dels 7-8 mesos comença l’experiència de produir amor. 
� En estimar , ha abandonat la presó de solitud i aïllament que representava el seu

estat de narcisisme i d’egocentrisme.
� L’amor infantil segueix el principi: “ estimo perquè m’estimen “.
� L’amor madur obeeix al principi: “ m’estimen perquè estimo”.
� L’amor immadur diu: “ T’estimo perquè et necessito “.
� L’amor madur diu: “ Et necessito perquè t’estimo “.
� L’amor condicionat per allò que fem o som, és mal conseller: si m’estimen a causa

dels propis mereixements sempre crea dubtes: pot ser no vaig plaure a la persona
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que vull que m’estimi, sempre existeix la temença que l’amor pot desaparèixer.
L’amor merescut pot portar un sentiment amarg, de no ser estimat per un mateix, que
sols se’ns estima quan som complaents, que no se’ns estima sinó que se’ns usa.

� L’amor de la mare no ha d’intentar impedir que l’infant creixi, no ser excessivament
ansiosa; aspirar a l’infant perquè esdevingui independent i que arribi a separar-se
d’ella. L’amor patern ha de guiar-se per principis i esperances , ha de ser pacient i
tolerant més que no pas amenaçador i autoritari.

� La persona madura arriba a ser el propi pare i la seva pròpia mare.

L’amor eròtic:
� L’anhel de fusió completa, d’unió amb una sola persona.
� L’amor eròtic, si és amor, té una premissa: estimar des de l’essència de la pròpia

existència.
� Un sentiment igual que comença , pot desaparèixer.
� En la mesura en què tots som Un podem estimar tots de la mateixa manera en el

sentit de l’amor fraternal. Però en la mesura en què tots som també diferents, l’amor
eròtic requereix certs elements específics altament individuals que existeixen entre
alguns éssers, però no entre tots.

Amor a si mateix:
� L’amor a si mateix és un fenomen similar a l’egoisme, o bé són oposats ?. El seu

egoisme és idèntic a l’amor a si mateix o és la causa de la manca d’aquest ?
� Estimar el teu proïsme com a tu mateix, implica que el respecte a la pròpia integritat i

unicitat, l’amor i la comprensió del propi amor a si mateix, no es poden separar del
respecte, de l’amor  i de la comprensió de l’altre individu.

� L’amor als altres i l’amor a si mateix no són contradictoris. Al contrari, en tot individu
capaç d’estimar els altres trobarem la capacitat d’estimar-se a si mateix. 

� La persona egoista sols s’interessa per ella mateixa, no experimenta cap plaer a
donar, sinó a rebre. I de fet són incapaces d’estimar-se també a ells mateixos.

Segons José Antonio Marina ( 1996)

L’amor, per suposat no existeix. Experimentem un sentiment, sovint confús, que
anomenem amb la paraula amor... La paraula introdueix el nostre sentiment en una ret
de significats culturals que imposen , exigeixen, o ens fan esperar de l’amor una sèrie de
trets i efectes que ni tant sols sospitàvem.

Nivells amorosos:
Com sabem si estimem a algú o a alguna cosa ?.

DESIG:
� El desig m’indica quin és l’objecte d’amor. L’amor és la tendència a la possessió.  El

problema és saber que vol dir posseir.
� Stendhal va distingir diferents tipus d’amor: amor-passió, amor-gust, amor-físic i amor

de vanitat. 
� Cada tipus d’amor desperta un tipus de desig, que no té perquè ser possessiu.

L’amor de la mare cap el seu fill és un desig de cura, de col·laborar en la seva
felicitat, i veure’l content; el desig despertat per l’amistat, com va dir Aristòtil, és el de
parlar, compartir les coses, divertir-se plegats.  No hi ha amor sense algun tipus de
desig, però és arbitrari i confon dir que qualsevol tipus de desig pot considerar-se
amor.

INTERÈS : 
� Hi ha en l’amor un interès desmesurat per l’objecte amorós, però que no tot interès

desmesurat és amor.
INTENSITAT:
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� Estem disposats a donar el nostre cor a qualsevol situació o persona que intensifiqui
la nostra vida. La vida intensa suposa un brillo a les coses, l’aparició de valors clars,
ben definits, absorbents en totes les situacions. Però la intensitat no té perquè ser
agradable. L’amor procura una experiència intensa, però no tota experiència intensa
és amor.

QUAN L’ABSÈNCIA PROVOCA TRISTESSA:
� Proust  ens diu que és el dolor de l’absència el que ens revela els nostres

sentiments. Però no queda clar a quins sentiments es refereix . Perquè pot ser la
desaparició d’un hàbit, l’alteració de les costums establertes, la vanitat ferida, la
pèrdua de possessió, un sentiment de inseguretat, components sens dubte de
l’amor, però que poden també acompanyar a altres afectes, fins i tot l’odi.

� Podem concloure que la tristesa per absència és una característica de l’amor , però
no que tota tristesa motivada per l’absència és amor.

SENTIM ALEGRIA QUAN ESTÀ PRESENT:
� Spinoza: ( en Marina 1996)diu que l’amor és una alegria acompanyada per la idea

d’un causa exterior.  Si l’alegria és l’experiència de que els meus projectes i fins es
van realitzant, estimar a una persona és donar-se’n compte de que ella constitueix la
realització del es meves metes, de que resulta imprescindible per la consecució del
meus anhels.

� Kant ( en Marina 1996)en canvi, definia l’amor en tot el contrari: és a dir, no és el
sentiment que m’uneix a aquells que són imprescindible per a mi. Sinó que estimo a
una persona quan els seus fins es tornen importants per a mi.

� Un sàdic pot sentir una gran alegria al sotmeteres a la seva víctima. Però la
satisfacció té el seu origen en el sofriment de l’altre persona. 

� Scheler ( en Marina 1996) defineix l’estimació com el descobriment del valor més alt
d’aquesta persona, valor que pot ser encara no està realitzat, És un moviment cap
aquest valor. És una il·lusió irremeiable.

Cada un dels nivells amorosos senyalats - desig, dolor de l’absència, goig de la possessió,
l’afirmació de l’existència aliena i la necessitat de la seva felicitat -, poden dir-se, amor,
saben que només que només el nivell últim, que integra tots els altres, engloba la totalitat de
l’experiència. 
Es tracta d’una experiència integradora i per això molt complexa.

COMPONENTS SUBJECTIUS I OBJECTIUS DE L’AMOR:
1- L’amor està sempre sotmès a la Fortuna. Només podem estimar a les persones que

tenim a prop. I aquest amor, pot ser, no tingui l’ocasió de manifestar-se mai. És un
dels aspectes tràgics de l’existència humana.

2- Les necessitats, els desigs o projectes. Sembla que la necessitat de ser estimats és
absoluta per els infants . Castillo del Pino ha escrit que l’alegria resulta ser una
actitud derivada de la consciència de ser estimat, i el mateix de l’eufòria, la seguretat
o la confiança. I mentre l’enamorat tingui consciència de la precarietat de la seva
situaciósentirà inquietud o angoixa.

3- La memòria personal, las creences i expectatives bàsiques. La teoria de l’afecció
infantil indica que és en aquestes primeres edats quan el subjecte adquireix la
capacitat d’experimentar sentiments amorosos. L’estil afectiu que s’aprèn és molt
poderós, però no irreversible. 

Les creences són les  maneres d’interpretar els missatges que ens venen de les
persones i la manera de respondre sentimentalment. És molt difícil que una personalitat
despreciativa, o desconfiada, o plena de por pugui mantenir una relació amorosa sense
complicacions, a no ser que, aquesta relació sigui capaç d’alterar alguna de les creences
bàsiques del subjecte. 
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Les creences sobre l’amor són també un component arrel dels sentiment. No té la
mateixa textura el sentiment de qui creu que l’amor és efímer que l’amor de qui creu
que pot durar sempre. 
Les formes concretes que adopten aquestes creences poden ser molt diverses.  Els
projectes concrets, els rostres que s’espera que tingui l’amor, el que produirà desprès
decepcions o sorpreses, depenen de les cultures o dels moments històrics, o , en últim
terme , de les preferències biogràfiques.

4- El self  . Cadascú estima per el que és ( Aristòtil). A vegades, el que un és o creu ser
apareix com un impediment insalvable per l’amor. Hi ha molts de sentiments diferents
dins de la família dels sentiments amorosos. Uns són molt efímers i altres constants,
una apassionats i altre reposats, uns egoistes i altres generosos. És important que
cada un reconegui el que sent, i intentar saber també el que l’altre persona sent, per
evitar ensurts.

Idees clau per a la intervenció:
� Estimar, i per tan establir aquests vincles afectius és un element bàsic per un

creixement emocional harmònic.
� Estimar és l’emoció mare. D’ella es poden desprendre totes les altres i enriquir-se o

empobrir-se en funció de la seva textura, forma i color.
� Si et sents estimat , et pots estimar a tu mateix.
� Estimar és complexa. No podem partir d’una imatge idíl·lica i parcial del que

comporta estimar.
� Tots els éssers humans busquem ser estimats i reconeguts. Aquest sentiment és en

molts casos , el timó dels nostres comportaments, dels nostres desigs i necessitats.
Com a mestres i com a pares i mares, hem de tenir-ho sempre present.



 POR:

Definicions 
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Por i canvis
Hi ha una sè
seu creixeme
Bestia negra.
Un animal salvaje palpitatne instalado en el subsuelo de nuestra
intimidad. No es posible demesticarlo, esta bestia negra nos roe sin
descanso. A veces hay que preguntarse si no está también
enloquecida. La desgraciada criatura rechinaría los dientes y nos
arañaria por descuido. Hasta el momento en que , muerta de fatiga,
se haría un ovillo y se adormilaría .Dejándonos por fin el placer de
respirar. ( Fleurquin Laffon 1997p. 168)
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.

r l’esperit el que el dolor és pel cos, una senyal de perill” ( APFEDOLFER G 82,

 Diccionari de psicologia, de Arnold, Eysenck i Meili , la por és una emoció
vint intensa, caracteritzada per un model sistemàtic de canvis corporals i per
conducta, en particular la fugida o l’ocultació.

 usa el concepte por com un terme genèric i ampli, amb el que es defineixen
mocions basades en la percepció, l’expectativa o la imaginació, més o menys
aces, associat a un estat d’extinció de l’organisme que és, en principi ,
.

na emoció natural que ens serveix per posar-nos en alerta en situacions
es, com per a protegir i garantir el benestar físic i psíquic de l’organisme. Per
ts sense por, fan molta por, perquè no veuen els perills.

 es viu com una desorganització del comportament de la vida ordinària, és
rquè dona l’oportunitat d’aprendre a enfrontar-se a situacions difícils, amb les
nfrontar l’infant al llarg de la seva vida. 

 positius de la por:
 agent protector, motivador i socialitzant.
ou la prudència i la cautela.
 a l’individu d’una amenaça potencial.
itza les capacitats de reacció.

ressions culturals, els aspectes somàtics de la por, sovint es reprimeixen o es
ificats amb variables de les respostes neuromusculars i poden arribar a
n fòbies, o terrors desplaçats.

 genera la por, no és tant el perill que correm, sinó que radica més en les
ginàries i les interpretacions que ens fem d’aquest perill. Gairebé mai
el món tal com és. El nostre cervell, parteix de les situacions viscudes en el

partir d’aquí crea una imatge d’aquesta realitat amenaçadora. També ens
uestes imatges, les coses desconegudes, els forats negres que interpreta el
ment com a perilloses. Aquests elements seran importants alhora de pensar en
d’ajuda per vèncer la por.

 evolutius:
rie de pors que van de la mà dels progressos evolutius que fan els infants en el
nt, i que són la conseqüència directa d’aquests avanços:
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Des del naixement i fins als 6 mesos. Els estímuls potencialment danyin no es perceben
com a amenaces. Produeixen estats d’excitació , més que por. Tot i que certes conductes
observades en nadons confirmen que la por i el terror són emocions innates. 

Del 6-9 mesos: Comença a percebre i diferenciar les persones i els objectes coneguts i va
adquirint la maduresa cognitiva com per apreciar que certes persones o  situacions poden
ser amenaçadores o el poden perjudicar. Aquests factors amenaçadors són: estímuls
inesperats, persones o situacions desconegudes, sorolls forts, moviments ràpids, dolor i
situacions estranyes. La por va augmentant a mesura que va augmentant la madures
cognitiva.

Als voltants dels dos anys sorgeix la por a la foscor i pot continuar essent freqüent fins els 9
anys. L’hora d’anar a dormir s’assimila a un càstig, a la fi de la diversió i a l’inici de les pors
com la separació, la solitud, els éssers imaginaris i malignes. 

Molts temors que de petits eren presents, van disminuint amb l’experiència, la comprensió i
la capacitat per afrontar situacions conflictives. Ni ha d’altres però, que a partir
d’experiències poc conegudes o viscudes malament ( foscor, la solitud, l’abandó, la mort,...)
fan augmentar les sensacions de por. 

A mesura d’anar creixent, les experiències de por es fan més subtils, abstractes o indirectes.
Es reprimeixen els comportaments motors més evidents ( plor, tremolor, amagar-se...) i
també els continguts subjectius: no es reconeix que es te por, no es reconeix el que provoca
aquesta por.

Els provocadors de la por són més imaginaria, simbòlics, difícils de identificar.
La nostra cultura considera la por com a una cosa vergonyosa i una confessió de debilitat i
covardia. Es deprecia o es ridiculitza. S’acaba tenint por a mostrar la por.

Factors que afecten la disposició a atemorir-se, (segons AUSBEL i SULLIWAN, 1970, p.
187)

� Influències culturals, porten a estereotips. Hi ha cultures que permeten més
l’expressió de la por ja sigui per les expectatives socials, o per els criteris tradicionals
, que ho considerin un estímul adequat i per les formes particulars en que els adults
utilitzen els temors en el procés de socialització.

� Les diferències individuals . Certs trets temperamentals com la timidesa i la
impassibilitat, els sentiments d’inadaptació, augmenten la disposició a atemorir-se.

� La utilització de la por com a mitjà d’obtenir atenció i afecte o de prolongar la
dependència afectiva. Els infants són més susceptibles a la por quan els envolta una
atmosfera d’aprensió, hostilitat, inseguretat, quan se’ls sotmet constantment a
amenaces, i exigències que estan per sobre de les seves capacitats.

� Es mostren més temorosos els infants que estan sobre protegits i els mostren
constantment les seves pors. ( Hi ha una correlació entre les pors dels pares i les
dels fills)

� Hi ha més predisposició a tenir por en situacions poc familiars i en situacions socials
no estructurades en les que les pautes de conducta són ambigües.

Màscares de la por:
� La submissió: La por social, fragilitat. Renunciar a les pròpies pretensions front a les

dels altres.
� Agressivitat: Por a la pròpia debilitat i als seus sentiments d’inferioritat, por a la

solitud, a ser abandonats.
� Timidesa: por als actes d’ autoafirmació davant dels altres.
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De vegades tenim por dels nostre sentiments. Ens costa acceptar allò que sentim. Voldríem
no estar mai tristos, de mal humor, ni amb ganes de plorar, sentir-nos culpables,...Aquests
sentiments ens fan mal i ens agradaria poder estar sempre contents. És important acceptar
que les crisis, els moments de feblesa, de dolor ens ajuden a créixer i que són bàsics per la
felicitat. Aquest pensament també l’hauríem de transmetre amb les nostres actituds i
permetre i permetre’ns sentir sense culpes un dia de malenconia o un sentiment de ràbia
contra algú que ens fa la guitza. 

Idees clau per a la intervenció:
� Posar paraules a les situacions de por, permet apropar-nos al món de les coses

desconegudes i poder crear vincles d’unió amb experiències conegudes. Aquesta
connexió, pot fer disminuir l’ansietat i la tensió davant les situacions temudes.

� És important que la por deixi de ser una mostra de feblesa i es visqui com un fet
quotidià. Hem de conviure amb la por i no negar-la.

� La por, alhora que permet crear, també limita. Conèixer-la ajuda a créixer. 
� Conèixer la por és conèixer el propi “ fantasma” i els propis límits.
� Tothom té por d’alguna cosa, fins i tot el valent. Important transmetre aquesta idea

als infants per desmitificar el covard. El covard és el que amaga la por, per obtenir-ne
avantatges o poder.

� Ser prudent no vol dir ser covard, sinó reduir el risc al mínim. Amb excés , no permet
avançar, però pot ser una virtut si evita grans fracassos.
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RÀBIA

Definicions:
Són moltes les paraules que utilitzem per anomenar diferents intensitats i propietats en les
que manifestem aquesta emoció tant potent. Algunes definicions que ens poden aclarir els
termes:

Ira:
“ Resposta d’irritació, fúria, còlera produïda per alguna circumstància, que nosaltres creiem
que ha vulnerat els nostres drets bàsics, la nostra autorestima o la nostra dignitat personal “
( pag. 130 Antonio Vallès)
“Alteració de l’ànim que es manifesta com reacció ostensible o no, contra el que la causa” (
). És la presència de la persona o d ela situació causant del malestar el que la provoca, no
l’absència , com la tristesa.  El moviment que se’n desprèn és de col·lisió, no d’apropament.

Enfado: 
“ Percepció d’un obstacle, ofensa o malestar lleu, passatger que provoca un sentiment
negatiu d’irritació i un moviment contra el causant” ( p  436 Marina.99)

Fúria:
“ Percepció d’un obstacle, ofensa o amenaça que dificulta el desenvolupament de l’acció , o
la consecució dels desigs, provoca un sentiment negatiu d’irritació intensa, acompanyat d’un
moviment contra el causant “( Marian, 99, p. 436)

Les conseqüències de les situacions que ens provoquen ràbia solen ser comportaments
hostils cap a altres persones, acompanyat d’un conjunt d’actituds que provoquen
l’agressivitat. La manifestació d’aquesta depèn de la persona. Pot ser una expressió
manifesta de l’agressivitat, ja sigui verbal o física ; o una ràbia continguda, que només deixa
veure l’estat emocional en l’expressió facial i corporal, però es controla l’expressió de
l’agressivitat. Aquesta ràbia no expressada, pot portar repercussions pscicofisiològiques i un
sentiment de ressentiment, deguda a la ira no resolta.

Tipus de ràbia, 
Segons Averill ( 1982) ( citat per D’Uso, 1998; p. 93)

� Malèvola: té l’objectiu de destruir, venjar-se, expressar odi.
� Constructiva: modifica el comportament, per aconseguir llibertat.
� Explosiva: per alliberar tensió i manifestar agressivitat, amb la provable funció

afegida de trencar llaços o reposar-se d’una injustícia flagrant.

Ràbia i canvis evolutius:
Com diu  Ausbel (1970)
La veritable còlera no s’observa fins el voltant del dècim mes de vida, moment en el que les
necessitats s’expressen de forma explosiva.

La susceptibilitat dels infants de la ràbia augmenta a mesura que es van fent grans. 

Viento tempestuoso.
Se os inchan las narize y os subís a la parra. Uno se pone
furioso, palideze de rabia. El fragor del trueno de la
iirritación y la ira. Grrr... ! Cuánta r en la cólera !
Incluso cuando os abandona , uno se siente roto,
destrozado, arruinado.( Fleurquin , Laffon 1997 p. 52)
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Els atacs d’ira són més forts i freqüents al voltant dels 18 mesos i desprès va declinant amb
regularitat durant el període de parvulari. Desprès dels 4 anys el efectes de desprès de les
enuigs són mes freqüents i prolongats, que en els infants de menys edat

El major refinament cognitiu i la creixent capacitat motriu , permeten a l’infant enfrontar-se a
les dificultats d’una forma més adequada i disminuir la possibilitats de frustració.
Els tipus d’expressions també van canviant amb l’edat. A parvulari es sol expressar a través
del plor, el crit i els atacs físiques, i va ser reemplaçat per ofenses verbals, intimidacions,
insults

Factors que afavoreixen la ràbia.
Diferències de sexe: Com diu AUSBEL I SULLIWAN 1970, p. 199) pràcticament tots els
estudis sobre l’agressivitat en els infants de parvulari indiquen que els nens són molt més
agressius que les nenes.
Influències parentals: Els estudis interculturals demostren que l’agressió interpersonal es
produeix en els medis que la recompensen , en models que contribueixen a la socialització
dels infants, a través de recompenses, càstigs i en les actituds permissives amb que es
respongui a la seva agressió.

Els infants que són castigats amb molta severitat per la seva agressivitat dins de casa, o que
tenen un alt grau d’agressió una por considerable a ser castigats, exhibeixen un alt grau
d’agressió fantasiosa però relativament poca agressió manifesta. En aquestes
circumstàncies, els sentiments agressius contra els pares tendeixen a desplaçar-se cap a
altres infants, especialment si tal comportament es aprovat i recompensat per els pares.

Els infants considerats menys populars per els seus pares, sembla que demostrar més ira,
agressivitat i altres tipus de conducta antisocial.
Altres aspectes: la fatiga, la gana, problemes de salut i factors temperamentals com la
dominació, incrementen la susceptibilitats a la frustració i a l’enuig. En alguns estudis en els
que es va exposar als infants a models agressius per mitjançant  films indiquen que la
participació en activitats agressives tendeix a augmentar la freqüència i la intensitat de
l’agressió.

Per tan, poden ser molts els factors que afavoreixin el sentiment d’aquesta emoció. En
alguns casos és deguda a la violència del propi context , en d’altres a un conflicte intern, i
molt sovint, a una combinació de factors.

Sentir i expressar la ràbia
L’expressió de la ira ha de ser tolerada per els altres perquè no se senti com un dolor terrible
dins nostra que surti per altres camins permesos socialment, però molt més perversos.

Si la ràbia que no s’expressa pot resultar difícil, en ocasions , de controlar. L’infant no té
manera d’aprendre a dominar els seus impulsos agressius a menys que els pugui
experimentar. Per els nens i les nens es bàsic saber l’abast de la seva força i de les seves
capacitats destructives i defensives. És una resposta primitiva i natural. 

Els infants solen mostrar-se agressius quan es sentin espantats, amenaçats, quan reben
una negativa o quan es veuen incapaços de fer el que se’ls demana o estan sotmesos per
altres( infants o grans). Una forma de no  espantar-se és convertir-se en agressor. Ser petit
pot resultar aterrador. Els altres es viuen com gegants que saben fer les coses i són forts i
fins i tot dolents.
La resposta en front a l’agressivitat de les criatures varia molt segons les cultures i fins i tot
depèn de les famílies. Però s’haurien de buscar espais legítims on poder provar aquestes
destreses i deixar anar les nostres fúries, sense fer mal a ningú. 
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Els jocs de simulació de lluites no són violents sinó lògics. Tenen l’objectiu d’ alliberar
tensions, relacionar-se, expressar afecte, liderat, demostrar les forces,... Aquestes activitats
es poden permetre com a joc. És a dir, sens que facin mal. Aquesta seria la regla d’or del
joc. Si ho fem de bromes, no pot fer mal de veritat. Aquest joc, els infants el saben o poden
seguir sinó tenen conflictes interns que els facin descontrolar. Si és així, l’espai d’expressió
per aquest infant haurà de ser un altre , que li permeti treure la seva ràbia sense fer mal a
ningú i elaborar desprès, el mal que li quedi dins.

L’agressivitat, entesa com a energia que ens remou per dins, pot ser també una força
positiva. Sovint és la que ens fa prendre una determinació, no permetre la falta de respecte i
fer-nos avançar. 
L’agressivitat no és dolenta per definició. És el que fem amb la nostra agressivitat el que la
canalitza cap a un us constructiu oo destructiu.

Estratègies per afrontar-la. 
Les rebequeries dels infants són fruit de la sensació d’impotència i de la consciència de
no poder sortir-se amb la seva. La nostra actitud és bàsica per ajudar a superar-les:
� Acabar concedint allò que volen, equival a perpetuar la ràbia i la insatisfacció. 
� Respondre amb una falta de control, és donar entendre que aquesta és la forma

correcte de afrontar els conflictes. Els adults també ho fan.
� Convèncer amb explicacions, quan un està fora de si, no serveix de res, encara pot

irritar més.
� Caldrà: 
�     *- Deixar sortir la ràbia, sempre que no faci mal a ningú.

*- Tranquil·litzar-nos nosaltres, pensant que la seva actitud és conseqüència de l’edat i
que està aprenent a regular-se. No ho fan per fer-nos sentir malament ( encara que
ens hi sentim).
*- Acollir-lo corporalment sinó li passa sol, encara que d’entrada no ho vulgui. 
*- Convidar-lo a tranquil·litzar-se una estona sol, rentant-se la cara,.... segons cada
cas.
*- Parlar sobre el que ha passat, fent-los veure que aquesta actitud no serveix per res.
Donant suggeriments , altres vies per resoldre els problemes.
*- No donar premis, ni càstigs a l’actitud, per no donar-li una repercussió excessiva que
doni sentit a la seva repetició.
*- Aprendre a demanar perdó és difícil desprès de sentir molta ràbia. I sobretot sentir-
lo. Donar un temps, és fomentar la sinceritat d’allò que diem i allò que sentim. 
*- Demostrar als infants , que ja no estem enfadats i que els estimem igual, és el millor
aprenentatge emocional.

La ira sol portar enganxada el sentiment de culpa, que és el que ens fa més mal. Podem
permetre que surti:

� Verbalitzar la situació emocional a una altre persona.
� Compartir els sentiments de ràbia. Si els pares i mestres demostren capacitat de

reparar els sentiments de ira, donen un bon model als infants. Les rancúnies són el
pitjo dels verins de les enrabiades mal resoltes.

� Exhibir destreses socialment competents, a través de l’assertivitat.
� Canvis cognitius de les causes inductores de la situació.
� Activitats d’autocontrol: relaxació muscular.
� Allunyar-se del lloc on s’ha produït l’emoció de ràbia, quedar-se sol , fer un passeig.
� Exercici físic associat a la disminució de pensaments que poden portar a nus

pensaments de ràbia.
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Frases de renom sobre la ràbia:
“ Quan estic molt enfadat, compto fins a quatre; quan estic molt enfada
renego. TWAIN, MARK ( 1835-1910)
“ Les conseqüències de la ira són més nocives que les causes que la       provoquen
“MARC AURELI ( 121-180)
“ La ira és una mena de bogeria breu”.
HORACI ( QUINTUS HORATIUS FLACCUS) (65-8 a C)
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TRISTESA

Definicions:
Segons Marina ( 1999)

Tristesa: 
“ Una pèrdua, una desgràcia, una contrarietat, que fan impossible la realització dels meus
desigs o projectes provocant un sentiment negatiu, acompanyat del desig d’allunyar-se,
d’aïllar-se i passivitat.”

Malenconia:
“ Una causa desconeguda, o una predisposició caracteriològica, provoquen un sentiment
lleument negatiu, acompanyat de passivitat, desigs d’aïllament i , amb freqüència, de
llanguiment i endormiscament.”

Desemparo :
“ La falta de companyia, de consol o d’ajuda impedeix la realització dels nostres desigs i
provoquen un sentiment intensament negatiu de pèrdua i desesperança. El subjecte troba a
faltar , amb resignació, amargura o odi, l’acció de l’altre que eliminaria el seu patiment.”

Compassió:
“  El mal d’un altre provoca un sentiment negatiu per simpatia amb el que pateix”.

Nostàlgia:
“ La llunyania dels ser estimats provoca un sentiment negatiu acompanyat de desigs de
retrobar-se amb ells.”

Resignació:
“ La pèrdua de l’objecte dels nostres desigs o projectes, o qualsevol experiència dolorosa
que acceptem negant-nos a lluitar per evitar-la. Provoca un sentiment negatiu, freqüentment
acompanyat de calma i desesperança.”

La tristesa pot produir una pèrdua de la sensació de plaer. No es té ganes de fer allò que
fins llavors agradava. S’associa a la inactivitat, reducció de l’activitat, hi ha una desmotivació
general. L’extrem patològic de la tristesa, és la depressió. 

Es pot considerar una emoció bàsica en el sentit que té la funció de cridar l’atenció , com a
senyal d’avis sobre els altres. La cohesió social, sentir-se part d’un grup pot ajudar a afrontar
aquest sentiment.

Es considera també com un símptoma del pessimisme. Quan cognitivament es valora la
realitat en pensaments negatius, es veuen tots els costats negatius de la realitat, s’acaba
adoptant una expressió trista

Interroptor.
Ella apaga los neones abigarrados que alegraban los días
festivos y deja en torna nuestro un alumbrado uniformemente
gris. Sube como una bruma, o cae como una niebla, dando a la
vida algo de lento, de adormecido. Si fuese un instrumento,
sería un violonclelo que toca con sordina al claro de luna en el
quiosco de música de un jardín abandonado. Acompañado por
el rumor de los arboles que lloran todas sus hojas. La tristeza
tiene cierto encanto armónico. (Fleurquin, Laffon 1997 p. 249)
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Fisiològicament també hi poden haver canvis en l’organisme: arítmies, somatització de
falses dolences, fatiga física, insomni,....

La tristesa en els infants:
Aquesta emoció sol estar provocada per l’absència d’afecte. Els motius d’aquesta absència
poden ser, entre d’altres:

� Hi ha pèrdues més simbòliques, com les que podem sentir quan sentim que ens fem
grans i La separació materna o paterna, ja sigui entre la separació de la parella, la
hospitalització d’algun membre , l’inici d’un curs escolar, un viatge,...La llargada  dels
períodes de temps també serà un factor important, així com les condicions en les que
es faci la separació i el gran de dependència que tinguin els pares amb l’infant.

� La privació d’afecte, ja sigui per abandó, desatenció afectiva, o no acceptació de
l’infant per el seu coixí afectiu més proper. L’infant que no té la possibilitat d’establir
uns vincles d’afecció, sol ser un infant trist, que té dificultats per adaptar-se en el
conjunt social, que busca la solitud.

� La pèrdua d’una persona estimada. Quan l’infant es troba en el període evolutiu
d’establir els primers vincles d’afecció, la pèrdua d’un d’aquests referents pot ser un
procés molt dolors per l’infant. Necessitarà un reforçament afectiu important per
donar-li un impuls emocional que l’ajudi a refer i establir vincles i afectes.

Hi ha pèrdues més simbòliques, com les que podem sentir quan sentim que ens fem grans i
que deixem enrera dependències que ens donaven seguretat, i que es poden viure amb
enyorança o tristesa. També , i segons les maneres de ser de la persona, les desil·lusions,
el no arribar fins on ens havíem imaginat , pot portar a sentiments de tristesa o de pèrdua. 

La vida ens porta a anar perden coses i acomiadar-nos d’elles, per poder donar pas a
d’altres de noves . Aquestes canvis són necessari per créixer a tots els nivells , però això no
vol dir que no ens facin patir.

L’expressió de la tristesa.
De vegades preferim silenciar o tapar les sentiments dolorosos per seguir amb el nostre
ritme habitual. 

La nostra societat tendeix a demanar la resolució ràpida dels estats de tristesa, per tornar a
la normalitat el més de presa possible. Però la lentitud que suposa aquest estat, xoca amb el
nivell de producció i activitat que sens exigeix socialment. 
La malenconia sorgeix precisament quan no ens permetem elaborar moltes penes que
tenim.

Socialment es valora que no ens deixem abatre per les tristeses. Aquesta creences ens
porta , moltes vegades, a reprimir emocions com la tristesa o la ràbia, per no sentir el
patiment. El que s’aconsegueix però és aïllar-se dels altres i posar armadures a les
emocions.

Aquestes barreres que ens volem posar per prosseguir-nos del patiment ens retornen com
un bumerang, ja que la pressió que ens guardem a dins i que ens neguem a sentir , ens
porta encara més patiment, o se’ns converteix en altres emocions , que per la nostra manera
de ser o per les creences socials, són més admeses d’expressar. 

No expressar o no admetre el que sentim ens porta a tenir una actitud tensa davant la vida i
a protegir-nos de les relaciona o experiències que ens podrien portar a patir. Però, no
podem oblidar que l’alegria i la tristesa són dues cares d’una mateixa moneda, i que per tant,
si volem disminuir la probabilitats de estar tristos, ens neguem també la possibilitat d’estar
alegres. 
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Plorar és una bona forma d’expressar els nostres sentiments de tristesa. Parlar, compartir,
sentir-se estimat, compres i acceptat en el nostre estat, són bons consellers per ajudar a
expressar aquesta emoció. Plorar ens fa sentir llibertats, ens relaxa i ens obre els sentiments
de tendresa i compassió que ens acosta a entendre als altres.

En algunes persones, l’expressió de tristesa és una forma habitual de relacionar-se. En
comptes de evitar aquesta emoció, s’enganxen a ella, utilitzant el patiment per sobre del
benestar:

� Queixant-se, lamentant-se contínuament. 
� Exagerant els sentiments, passant de l’amor a l’odi o de l’eufòria a l’apatia amb molta

facilitat.
� Exigint molt d’afecte, reclamant acceptació o recompensa.
� Buscant els impossibles, persones o desigs inabastables, que portaran segur al

patiment
� Refugiant-se en la tristesa, com a forma de cridar l’atenció als altres.

Aquests actituds davant la vida porten a una amargor i infelicitat permetent a les persones
que s’hi refugien i també a les persones que comparteixen la vida amb elles.

Com afrontar la tristesa:
Negar la tristesa no ens permet estar alegres. 
Quan major és la pèrdua major és la tristesa. És una resposta natural. Necessitem un
període de retraïment i dolor per adaptar-nos a la nova situació i tornar a viure sens allò que
ens falta .D’aquí la importància de reconèixer i administrar la pena, en lloc de negar-la. 

Si ens permetem expressar la pena és més provable que poc a poc acceptem que em
perdut alguna cosa i puguem començar de nou.

Aprendre a viure el dolor en petites pèrdues, ajuda a afrontar els moments més difícils.
Afrontar-la vol dir dedicar un temps a plorar, a estar a soles amb el nostre dolor. 

Acomiadar-nos d’alguna manera d’allò que hem perdut. Molts cops, les emocions sens
presenten barrejades. La pèrdua pot portar també sentiments de ràbia, culpa, vergonya,...
Cal admetre-les, no negar-les. 

Preguntar-nos que ens aporta la situació que estem vivint. Les crisis o els moments difícils
són moments de canvi, d’aprenentatges importants, encara que durs. 

Les experiències doloroses ens permeten veure la nostra vulnerabilitat com a persones, ens
fa humils davant els altres i ens aquests sentiments ens apropen als sentiments de les altres
persones. Aquest estat emocional de tendresa pot ser molt gratificant si es procura enfocar
en positiu. 

La pèrdua  ens fa valorar tot el que tenim, i pensar en  les alegries que aquella persona ens
havia aportat. 

Quan una persona accepta les seves tristeses està més oberta també a gaudir de 
les alegries, de l’amor i de tot el que ens aporta la vida.

Actituds a afavorir
� El plor és una resposta natural que disposem els humans per treure les nostres

angoixes, tristeses o pors. L’expressió de les nostres emocions a través del plor és la
primera i més natural eina de que disposen els infants per fer-nos saber el seu mal
estar o desacord amb allò que viuen. No podem negar-los aquesta possibilitat titllant,
des de ben petits de ploramiques, de covard a la criatura que en fa un us justificat.
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� El plor d’un infant provoca remordiments i culpes en els adults més propers.
Aprendre a acceptar-lo, a acompanyar-lo, ensenyant a l’infant a utilitzar-lo com a
relaxament d’una pena, d’una ràbia o d’un malestar, és un aprenentatge per la vida.
Negar-li la possibilitat de viure’l amb dignitat, és robar-li la possibilitat de retrobar-se
amb els seus límits, d’acceptar una pèrdua o de viure un patiment amb naturalitat. .
Per exemple, un infant que estar adaptant-se a l’escola bressol i plora, estar
expressant la seva pena perquè se sent abandonat, sol, perdut, espantat o enrabiat.
Li hauríem de permetre que plores, acompanyant-lo, fent-li costat, posant nom a  allò
que sent i explicitant-li la nostra comprensió, més que demanar-li que no plori. Li
podem oferir distraccions, per ajudar-lo a suporta el dolor, però no perquè no estigui
trist. És natural que estigui trist i és lícit, que ho senti i necessari que ho expressi.
Aquesta actitud ajudarà a l’infant a conèixer les seves emocions i a buscar les
pròpies estratègies per expressar i afrontar la situació de patiment.

� Cal diferenciar els plors de les rondinades. Hi ha infants que aprenen a demanar,
exigir o sortir-se amb la seva, somicant. Donar resposta a aquestes actituds ajuda a
l’infant a refugiar-se en la insatisfacció i a dependre de les negatives dels altres per
poder continuar rondinant. Aprenen a relacionar-se a través d’un “plor fals” i no
sabent fer-ho d’una altre forma. És importat, tallar d’arrel aquests comportaments,
encara que d’entrada suposant una resposta més contundent de l’infant quan veu
que el seu patró de relació es trenca. 

� Parlar d’allò que ens preocupa, que ens entristeix, compartir penes, ens fa més
humans i ens fa sentir més units. Afavorir l’ actitud de consol entre els infant ajuda a
crear vincles forts i a empatitzar d’una forma natural.

� Estar atents a les diferents formes d’expressió que poden tenir els infants per fer-nos
saber que estant tristos, requereix d’una escolta molt sensible dels adults. Hi ha
infants  que troben maneres molt subtils o molt emmascarades de manifestar les
seves penes,. Des de una forma diferent de mirar, a un comportament agressiu.

� Acceptar el dolor dels infants sense culpes, possibilitarà que els acompanyem i els
permetem sentir-lo sense màscares. La sobre protecció que sovint tenim en front el
patiment dels infants , no els ajuda a acceptar-los, a viure’ls i menys a resoldre’s com
a un aprenentatge bàsic per la vida. Convèncer als adults que l’estimen, que un
patiment assumible a les seves capacitats és necessari per créixer.  És essencial.

� Parlar de les pèrdues com a processos naturals i inevitables de la vida ajudarà als
infants a afrontar la mort i les desil·lusions amb més enteresa. No tenim cap dret a
negar als infants les vivències tristes o doloroses. Els infants acaben sabent tot el
que passa o senten les persones més estimades. Negar-los o tapant-los una
evidència fa que perdem la seva confiança i que els transmetem inseguretat i
absència d’estimació i consideració.

Frases de renom que ens fan pensar sobre la tristesa:
“ Per esvair la tristesa, obriu la finestra abans de jeure i llenceu un missatge”. 
PALACIO VALDÉS,A. (1853-1938)
“ Si vols evitar penes i tristeses no et facis molt amic de ningú. Tindràs menys alegries , però
també menys dolors. “
MARCIAL, MARC VALERI( 38/41-104)
“ La tristesa és un do del cel; el pessimisme és una malaltia de l’esperit” AZCÁRTE,G, DE (
1840-2917).
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ALEGRIA

Definicions:
Segons Marina ( 1999), la diferència entre alegria i satisfacció és que en l’alegria el
compliment de les nostres expectatives , desigs i projectes ens provoca un sentiment positiu,
va acompanyat d’una sensació de lleugeresa i amplitud de l’ànim. En canvi , en la
satisfacció, aquest sentiment positiu va acompanyat d’assossec. 

L’alegria, com a emoció natural es produeix com a reacció del nostre organisme davant d’un
esdeveniment intern o extern, que la provoca. Ens comporta un benestar físic o psicològic. 

Expressió de l’alegria:
La manifestació més evidents externament de l’alegria és el somriure o el riure.
Psicofisiològicament, l’alegria presenta importants repercussions favorables en l’organisme.
Està comprovada l’aportació de serotonina en les connexions sinàptiques neurals,
augmentant l’optimisme com a sentiment més durador de l’alegria sobtada. ( Vallés ,2000, p.
158)

Pot tenir una dimensió estable, una predisposició de la persona a expressar amb facilitat
l’alegria. Un caràcter positiu, optimisme, amb sensibilitat per captat i expressar tot allò que
ens pot aportar un benestar, una satisfacció.

També es pot expressar alegria d’una forma molt puntual, davant d’una experiència
emocional que li produeix un esclat de satisfacció. Solen ser moments de gran excitació, on
l’expressió de l’alegria té moltes expressions: el riure, el crit i fins i tot el plor. Aquesta alegria
desbordant, que s’encomana, és fruit , en moltes ocasions, d’una situació provocada, com
una festa, l’ingestió de drogues,...

Es pot donar el cas de expressar una alegria desbordant, per tapar la pena que se sent per
dins. L’alegria trista d’un pallasso, una festa de  Nadal amb una pena familiar.

També podem parlar d’alegria, com a estat més profund, més subtil, que expressa 
a través de la serenor, del benestar , de la satisfacció per una situació, un fet, una persona o
per un mateix. 

Socialment , en el nostre context cultural, estar alegre és l’emoció més permesa i més
reclamada. Quan alguna persona no es mostra alegre, li preguntem que li passa.
Interpretem que quan un estar content , vol dir que és feliç.

L’alegria és molt fútil. La felicitat és més profunda. 
El qui està sempre feliç, és un infeliç. La felicitat s’aconsegueix a través de la generositat, de
l’autenticitat, de la coherència, de l’esforç,..

Humor rosa.
La alegria llega como una flor. Nada complicada, rosa de placer,
sonríe a la vida. Y la vida le sonríe a su vez. Llena de rizos
rubios, com mejillas redondas, grandes ojos claros, pantorrillas
rollizas. Lleva vestidos ligeros, de colorines. ! No anda, baila !,
canta, ríe. ! Qué niña tant encantadora!.( Fleurquin Laffon
1997p17)
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Actituds a afavorir:
� Assumir una certa responsabilitat en el nostre estat d’ànim, per tal que fins i tot en els

moments difícils , puguem aconseguir un cert punt d’alegria, per tirar endavant.
� Procurar repartir un alè d’alegria en el nostre entorn. És un esforç que s’encomana i

fa la vida més agradable.
� Posar  humor a la vida. És una bona actitud a encomanar als infants. Els problemes ,

poden tenir solucions i mirats amb un punt d’alegria, són de més bon portar.
� Riure amb els infants és molt sa. Ells són els amos en trobar gràcia a les situacions i

permetre’s llicències que els adults hem perdut. Els adults que compartim la vida
amb els infants, hauríem de procurar, aprendre d’ells, més que tallar per sistema,
aquesta expressió. 

� És una bona experiència de joc, excitar-se , esverar-se, provar el propi límit de la
bogeria, i tornar a la serenor, a trobar l’equilibri. Si ho hem jugat primer , tindrem més
eines , per la vida real.

� Poder riures d’un mateix és una mostra d’humilitat i de tolerància cap a un mateix. Es
pot proposar als infants i també als adults.

� La ironia, l’humor, la sàtira, sempre que sigui de bon gust, és senyal d’intel·ligència.
Per poder transgredir, buscar el rera fonts de les paraules, interpretar la realitat sota
diferents punts de vista,...es necessita un bon pòsit de creativitat i capacitat
intel·lectual. Hauria de ser un índex a tenir en compte quan avaluem als infants.

Frases de persones il·lustres sobre l’alegria:
“L’alegria es troba en el fons de totes les coses, però a cadascú correspon extreure-la.”
MARC AURELI ( 121-180)
“ L’alegria és el pas de l’home d’una menor a una major perfecció. “ SPINOZA, BARUCH (
1632-1677).
“ Sempre hi ha alegria en la creació. Com més rica la creació, més profunda l’alegria”. 
BERGSON, HENRI ( 1859-1941)
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3 CAPACITATS PER DESVETLLAR

Les capacitats que volem desvetllar es desprenen de les competències bàsiques que han de
desenvolupar els infants i que en aquest projecte s’han descrit com a peces claus pel
creixement emocional. És a dir: capacitat d’autoregulació ( caragol intern), capacitat de
socialització ( coixí afectiu), capacitat de crear significats i emmirallar-se ( sensibilitat
estètica) i capacitat de créixer autònomament ( proximitat i distància).

L’estratègia per desvetllar aquestes capacitats té dos paràmetres bàsics:
� La reflexió que cada persona pot fer de la seva  vida emocional i afectiva, per

prendre consciència , utilitzant varietat de llenguatges per poder expressar-los;
� El fet de compartir la vida emocional amb les persones del grup, tant per veure’ns a

nosaltres mateixos o emmirallats o contraposats en les vivències dels altres, com per
donar el suport afectiu que ens cal per poder avançar com a éssers socials que som.

Aquests estratègies serien vàlides tant per els grups de famílies , com per el grup d’infants,
tot i que , com és opi, la seva praxis serà diferent.

1- Capacitat d’autoregulació i equilibri.
Autoconeixement:

� Partir ,sempre que sigui possible, de les coses que ens passen, de les coses
que sentim, de les coses que desitgem, que creiem,...

� Fer-nos conscients del que ens passa, per què ens passa ( causa), quins
canvis o reaccions ens provoca, per a que (finalitats i conseqüències ) tant a
nivell físic, cognitiu , com comportamental. Es tracta d’un procés intern.

� Compartir els propis desigs i emocions ens fem conscients de les pròpies
preferències, necessitat i significats que donem a les pròpies emocions. 

� Posar nom a allò que sentim. Aquesta definició ens permet identificar-ho i
comparar-ho amb els sentiment dels altres. No estem sols , ni som diferents
dels altres. 

Acceptació:
� Acceptar les pròpies debilitats i enfortir-les a partir de la força afectiva del grup, i

del retorn d’aquesta força a cada infant. 
� Reforçar les postures positives, optimistes davant de les crisis afectives

compartides, sempre però partint de la comprensió i els significats subjectius que
cadascú pot sentir.

         Regulació:
� Recuperar la capacitat de regular la pròpia acció coneixent quan el nostre cos i estat

emotiu necessita canviar, parar, deixar anar o activar. El control homeostàtic és una
competència bàsica que tenim des del naixement per tal de poder regular el nostre
estat i poder decidir quan estem disponibles i quan no. En moments de crisi emotiva
aquesta capacitat es desequilibra. 

� Conèixer en quines circumstàncies ens “descontrolem” i perquè, quines causes ,
situacions, accions o persones ho provoquen i perquè, ens pot ajudar a preveure-ho. 

� Exercitar tècniques de relaxació i autocontrol pot ajudar a anar adquirint aquest
equilibri i a agafar un hàbit de comportament , en el que ens veiem capaços de
manegar els nostres estats d’ànim, a través de la tensió o distensió del nostre cos.

� Representar fictíciament situacions de falta de control emocional, per tal de poder,
amb la distància que dona la simbolització, assajar la posta en marxa d’aquest
control corporal i emocional.

� Expressar-se a través de  diferents llenguatges , corporal, plàstic, musical , verbal,...
com a eines per relaxar,  donar significats, sentir o compartir emocions bàsiques. 
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2- Capacitat de socialització. Coixí afectiu de l’entorn.

Contenció:
� Sentir-se acollit per el grup. Experimentar diferents estratègies de relació, a partir

de les propostes amb tot el grup ( no més de 12 infants ), a relacions de petit
grup ( 3 o 4 infants) a relacions de parella, més intimes, a la relació individual
amb l’adult que  permeti, si li cal, un recolzament o “d’atalaia” abans d’entrar amb
l’interès del grup.

� Sentir-se recolzat a partir de les situacions comunes, que es repeteixen, que
coincideixen en les vivències de diferents persones. Aquesta connexió els fa
interessar pel que senten els altres, veient-se reflectits en ells.

       
Comprensió:
� Intentar entendre els mecanismes i circumstàncies que han portat a aquella

persona a actuar o sentir-se d’aquella forma. L’anàlisi de les causes que
provoquen una vivència ens acosta a l’altre persona i fa més fàcil la seva
comprensió i per tant acceptació.

� Compartir desigs i creences per ajudar a entendre perquè fem les coses i
admetre que no tots tenim els mateixos gustos, preferències i sentiments davant
d’un mateix fet.

� Intentar posar-nos al lloc d’altres persones, exposant una situació viscuda, i
intentant imaginar que faríem cadascú de nosaltres i també intentar analitzar el
perquè aquella persona ha reaccionat així. Aquest exercici d’empatia es pot
facilitar amb elements simbòlics molt propers als infants com són els titelles o
altres eines , com els contes, on es proposen històries que ens transporten a
vivències properes i ens faciliten la identificació amb els personatges, les seves
accions i sentiments.

         

 Respecte:
� Respectar qualsevol sentiment. La comprensió ens porta al respecte. Qualsevol

resposta, reacció, estat d’ànim, etc, que sorgeixi, serà digne de respecte i
recolzament.

� Respectar igual els sentiments individuals com els del grup. El respecte demana
igualment tenir en compte les normes de convivència del grup. Les respostes
individuals no poden trepitjar els interessos o drets del grup, a menys que alguna
circumstància especial ho justifiqui. ( diversitat cultural i individual).

Comprensió:
� Sentir-se mimat, acollit, ben tractat, pels altres et dona la calidesa necessària per

deixar-te anar, confiar, compartir .El clima de comunicació del grup ho comporta, els
rituals, la consideració de cada individu com únic, l’atenció individual de cada infants
dins el grup, el busca un foradet per cadascú, la benvinguda i acomiadament
afectuós i proper per cada un,...

� Sentir que estàs amb amics i que et volen, ets acceptat pel que ets, no pel que fas.
Fer veure que no cal fer coses extraordinàries per agradar als altres.

� Valorar les coses positives que tenim tots i treure-les a la llum, a lluir, per poder
reconduir les negatives amb més força. 

� Sentir la complicitat del grup per ajudar a cada individu a aconseguir els reptes que
es proposi. Animar, fer costat i no fer mofa i burla d’allò que ens costa . Convertir els
objectius individuals en objectius dels grup.
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3- Capacitat de crear significats. Sensibilitat estètica.
Símbols i imatges

� Recuperar i  fer-nos conscients dels símbols culturals referits a cada emoció.
� Crear símbols personals que identifiquin i donin sentit a les nostres emocions,

reflectides en imatges, objectes, colors, textures,....
� Recuperar i fer-nos conscients del sentit emotiu de les nostres tradicions.
� Fer-nos conscients de la força emotiva i afectiva de les activitats de vida

quotidiana.

 Vincles afectius amb els objectes
� Compartir en el grup els vincles afectius que ens uneixen en aquests símbols i

imatges.
� Utilitzar els símbols i les imatges (culturals  i/o personals) per fer-nos conscients dels

nostres vincles afectius i emocions.
� Crear un recull de símbols i imatges de diferents emocions.

Provocació i demanda de significats i significants
� Sentir emocions per poder compartir significats i significants.
� Compartir el que sentim en determinades situacions i comparar el que significa

per cadascun.
� Fer-nos preguntes provocadores sobre emocions o situacions emotives, que facin

reflexionar sobre els significats que tenen per cada un de nosaltres.

Interpretació de significats
� Compartir els significats de cadascun en una determinada situació plantejada.
� Fer-nos conscients de les diferències individuals en la interpretació de significats

emotius, segons els nostres desigs i creences.
� Acceptar les diferències individuals o culturals en la interpretació de les

emocions.
� Crear i imaginar a partir del significat que dona cadascú a allò que sent.

Comunicació
� Utilitzar diferents llenguatges per expressar els nostres significats emotius:

verbal, gràfic, corporal, musical i plàstic.
� Compartir amb el grup i amb les famílies el que sentim a través de diferents

llenguatges.

3. Capacitat d’emmirallar-se. Sensibilitat estètica.
Admirar
� Sentir la màgia en el moment de relació afectiva del grup i entre pares/mares i

fills /es.
� Valorar de forma sensible les experiències dels altres 
� Deixar-nos sorprendre per les vivències dels altres.

Enamorar-se
� Permetre’ns la penetració en els ulls dels altres, veure’ns reflectits en les

experiències d’altres
� Permetre’ns sentir-se atret, impregnat  per les vivències d’altres persones.
� Tenir la capacitat d’il·lusionar-nos i sentir-nos  seduïts per les relacions que

establim.

Estètica
� Proporcionar imatges, idees, objectes o sensacions estètiques per provocar les

emocions de referència.
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� Tenir la oportunitat de sentir-se identificat en imatges, idees, objectes o sensacions
estètiques.

� Crear situacions, imatges, objectes, idees o sensacions estètiques a través de
diferents llenguatges i materials que ho facilitin.

4. Capacitat de creixement autònom. Proximitat – distància.
Procés personal:

� Tenir confiança en les pròpies capacitats de superació de les dificultats. 
� Buscar dins d’un els recursos i les estratègies que li són més pròpies per resoldre els

conflictes. 
� Experimentar la satisfacció personal que dona la superació autònoma d’una situació,

partint de la voluntat de superació i l’esforç o empeny personal.
� Sentir a l’entorn afectiu  proper, però amb la suficient distància com per poder sentir-

se autònom i capaç.
  

Exigència de l’entorn:
� Sentir el grup afectiu com un trampolí a partir del qual ens fem grans, ens fem

autònoms, sense sentir-nos abandonats.
� Valorar les aportacions del grup com a termòmetre del sentit de la realitat. La

xarxa de relacions que es donen en un grup humà de relació, si és en un marc
d’afecte i respecte, ens dona l’exigència de creixement , que cal per sentir-se i
fer-se una persona autònoma. Aquesta realitat en ocasions és dolorosa, i
demana d’enfrontar-t’hi sol , buscar els propis recursos i  aixecar-te quan has
caigut.
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4- HABILITATS I ACTITUDS A MIMAR.

Per un projecte com aquest , que pretén posar els ulls en el cor i definir una proposta
educativa, un cop definida la teoria de referència i les capacitats de volem ajudar a
desvetllar, crec que el primer paràmetre a valorar per a la interacció, són les actituds.

Les nostres actituds són, d’alguna forma el mirall del nostre interior, el reflex menys mentider
d’allò que creiem, pensem, sentim i desitgem. De vegades, les coneixem poc, altres no les
reconeixem, altres no ens agraden, de vegades intentem falsejar-les,.... Però , sempre
acaben retratant-nos. 

Modificar el seu color, la seva textura o la seva intensitat, és molt difícil, però fer-les
conscients i pensar o sentir , quines voldríem mimar, és un pas important.

Els contextos on s’expressen les fan modificar. Com més fort és el lligam afectiu en aquest
àmbit, més important solen ser per a nosaltres les actituds dels altres i les nostres. La família
en primer lloc, els educadors i els grups de coetanis, són els contextos bàsics en aquestes
edats.

Hi ha unes actituds , que són recomanables d’encomanar a qui tinguem a la vora, per tal de
alimentar un clima d’entesa , harmonia i creixement personal. I per tant, crec que és positiu
tenir-les sempre presents i escampar-les.

4.1- ACTITUDS PER ENCOMANAR-NOS.
Les experiències emocionals i afectives es solen anar embolcallades , immenses en la
nostra vida quotidiana d’una forma força inconscient. 

Les actituds que els adults que estem a prop dels infants els transmetem ,davant d’aquestes
experiències emocionals, poden ser un element clau en la construcció de les seves
creences i valors. Així com, els estats emocionals dels infants ens poden fer modificar o fer-
nos reflexionar sobre les nostres actituds. 

Estén conscients de la propietat de contagi que tenen els estats emocionals, cal  plantejar-
se quines actituds que són interessants de mimar, de traspassar-nos uns als altres, per tal
facilitar la fluïdesa en el diàleg i la comunicació, tant amb un mateix com amb els altres.

Des que l’infant neix, les nostre actituds davant les emocions dels infants, es fan paleses a
través dels nostres comportaments, amb l’expressió que sorgeix del nostre cos, de la nostra
mirada, de la nostra forma d’acollir , de respectar, amb els permisos que  donem als infants
per expressar allò que sent, o amb els permisos que els demanem o no abans interaccionar
amb ells.

Les actituds que ens poden facilitar un creixement emocional són , sobretot: la paciència, la
responsabilitat, l’elasticitat i l’harmonia., entre d’altres. Cadascuna d’aquestes actituds ens
poden  facilitar el desenvolupament les capacitats i competències com a persones autònoma
, social i íntegre.

1- Transparència. Per ser honest, amb un mateix i amb els altres.
2- Confiança en la capacitat dels altres i en la pròpia.
3- Tacte. Per tenir una escolta sensible de l’entorn.
4- Paciència. Per esperar. Respecte i escolta del propi temps.
5- Responsabilitat. Per assumir compromisos..
6- Elasticitat: Per ser flexible i adaptable.
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7- Harmonia. Per recuperar l’equilibri que ens permet estar bé amb nosaltres
mateixos.

 “ Viure requereix un compromís amb el pragmatisme “ ( Max Van Manen, 1998: 78). 

Constantment la vida ens comporta enfrontar-nos a la tria entre:
Control: que implica ordre, disciplina, regles, regulació, organització.
Que ens aporta:

Seguretat: estabilitat, recolzament afectiu, proximitat amb els altres, sentiments de
pertinença, de precaució, de perseverança,...
En front:

Llibertat:, que  implica: risc, llicència, espai, laxitud, elecció.
Que ens aporta: 

Incertesa: canvi, autonomia, independència , distància, discontinuïtat,...

Saber ballar en mig de les tensions i aparents contradiccions que porta sota el braç la
vida, és una de les tasques més difícils , però importants dels educadors/es i de
l’educació en general.

Dic aparent contradicció perquè les vivències ens demostren que en el fons, no es tracta
d’experiències contraries, sinó d’un continu. De vegades, una porta fins a l’altre: l’ordre
apareix a partir del desordre; en altres cal buscar la flexibilitat per arribar a l’equilibri:
seguretat- risc, correcció- error; en altres descobrim la circularitat: l’interès personal, ens
porta a l’interès social i a l’invers.

1- Transparència: 
La qüestió bàsica parlant d’actituds professionals, és reconèixer que estant enganxades,
contaminades o perfumades amb les nostres actituds personals. 

Com en qualsevol relació humana l’honestedat és preferent. Però quan parlem de persones
en pler procés de creixement personal, i per les quals nosaltres podem ser un clar referent,
és una actitud imprescindible. 

Per tant, reconèixer davant dels infants i a les famílies, les nostres dificultats, errors, dubtes,
incerteses, no ens desvaloritza davant seu, sinó que ens apropa.

Per ser transparent cal ser valent, enfrontar-se a la por de la crítica, del reconeixement, a la
feblesa de la nostra pròpia autoestima,... Així com atrevir-se a provar diferents maneres de
fer. Canviar a partir de la reflexió,..

Compartir el que sentim, pensem, raonem. Deixar veure el que portem dins, expressar per
estar més connectat afectivament amb els infants i amb les famílies,  els facilita la seva
comunicació amb nosaltres. 

2- Confiança
Aquesta humanitat que ens aporta la transparència ens aporta una qualitat igualment bàsica
per relacionar-se i més per educar: la confiança.
Un cop oberta la porta dels altres cap a la nostra persona , la confiança retornada, en
podríem dir esperança, expectativa. És a dir. Sabem que vosaltres sou capaços.. La força
que podem transmetre als altres amb aquest missatge és més potent que qualsevol altre
proposta. 
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Aquest missatge , pot arribar a través de subtileses, un gest, una mirada, un cop de mà, o a
partir de grans aplaudiments . Dependrà de la persona, del moment, del fet. Però , si hi és
sincerament, arriba. Si de veritat no se sent així, per molts sermons que els diem, no es pot
falsejar, i per tant, no fa cap efecte.

Com a mestres , tenim l’obligació moral i professional de buscar en cada un dels nostres
alumnes, alguna part positiva, d’on poder confiar i estirar . Per aquesta tasca, com per quasi
totes, serà molt valuós el treball en equip. Ens podem ajudar mútuament a trobar aquestes
parts positives de cada infant i de cada família.
I un cop més aquesta confiança és retornada: pots confiar en mi. No et deixaré tirat. 

El mestre ha de ser per l’infant i la seva família un punt de seguretat, de llei dins del context
professional. Aquest que escolta, que t’ajuda, que et dona la mà quan cal, que està atent al
que necessites. I aquesta actitud es rep , fonamentalment, a partir de fets. Cal escoltar,
respondre a les demandes, socorre davant el perill, posar ordre davant el caos, assumir el
paper de llei, quan no s’ha aconseguit trobar la justícia,...Ser també un lloc on poder plorar,
davant la pena, descansar davant l’esgotament, refugiar-se davant el perill, o ballar d’alegria.

3- Tacte
Aquesta paraula extreta de  Max Van Manen m’ha semblat la idònia per expressar el que es
requereix per poder ser un educador/a transparent i donar i oferir confiança als altres.

Tacte vol dir tocar amb dolçor, amb delicadesa, tenint present el que sent l’altre, actuar amb
sensibilitat.

No em refereixo a una actitud paternalisme, infantil, sucrera. Sinó al tracte respectuós que
sap escoltar a l’altre per trobar la manera de fer-li arribar allò que creu, sent o pensa, d’una
forma sincera i respectuosa. 

Si, molt difícil i ratllant la perfecció. Els educadors som persones i com a tal tenim dies,
sentiments i estats d’ànims fluctuants. Però cal que l’equip vetlli de a prop aquestes actituds,
tant o més que la tècnica concreta a aplicar, o la festa a celebrar.

El contacte corporal serà una eina bàsica, parlant d’infants de 0 a 6 anys .La força, el to, la
intensitat, la freqüència, la qualitat d’aquests contacte, a partir de les activitats quotidianes
ens obriran o tancaran les portes de connexió íntima i emocional amb els infants. 

Trobar aquesta distància justa que no envaeix, però que et fa sentir proper, és un altre
equilibri difícil ja que canvia segons la persona i el moment

L’escolta sincera serà una altre bona clau, tant per els infants com per les famílies. Escoltar
implica comprendre les raons o motius que impulsen a les persones a actuar, pensar o sentir
d’una determinada manera  Vol dir,. posar-se al seu lloc, sospesar els pros i contres que té a
la mà aquesta persona, reconèixer aquells fet que per ell són impossible de canviar, de
moment,...

El tacte que permet ser ferm, però tou; clar, però flexible; seriós però amb simpatia; centre
reservat; distant i pròxim,.... El tacte que ens dona una capacitat d’estimació incondicional ,
amb una exigència respectuosa.



VIURE REQUEREIX UN CONSTANT MOVIMENT
entre
        CONTROL                                                  LLIBERTAT

      SEGURETAT                                                     INCERTEZA

ACTITUDS AFAVOREIXEN CREIXEMENT EMOCIONAL
   TRANSPARÈNCIA                      CONFIANÇA                     TACTE

4- Paciència

Es tracta d’un terme que ha caigut en un desús, per antiquat o qu
evocar situacions de resignació o conformisme.
Però, la paciència és una actitud clau per educar i encara més, p
llaços de relació amb els infants, forts i sincers. La paciència requ

� Esperar, per tal de donar la possibilitat a l’altre de trobar 
la nostra crida. Moltes mares i pares, davant de les pro
una resposta o una manera que els hi satisfaci, per exemp
a l’hora d’anar a dormir, perden la paciència, es desespe
retiren de l’infant la confiança de que ell pot trobar la forma

� Tenir perseverança. La constància, el fet de mantenir la n
camí que busquem, en no tirar la tovallola davant de
hauríem de confondre la perseverança amb la inflexib
ferms en un estat d’ànim o en la consecució d’un propòsi
variar els camins per arribar-hi, o pactar, parèntesis, q
perdre el nostre objectiu. Continuant amb l’exemple del 
provant formes d’acomiadar-nos per poder veure quina
hauríem de anar fent camí cap a la separació, per aconse

- Ordre
- Sistema
- Disciplina
- Regles
- Regulació
- Organització

- Independència
- Risc
- Elecció
- Llicència
- Espai
- Laxitud

- Estabilitat
- Recolzament.
- Proximitat
- Precaució.
- Perseverança

- Canvi
- Autonomia
- Distància
- Risc
- Discontinuïtat

Equilibri
Circularitat
Continu

- Honestedat
- Valentia
- Comunicació

- Esperança
- Expectatives
- Sinceritat
- Escolta atenta
- Delicadesa
- Contacte
- Estimació incondicional
- Exigència respectuosa
-
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e en alguns casos , ens pot

er comunicar-nos i establir
ereix :
el propi camí o respondre a
ves  dels infants per trobar
le, per poder acomiadar-se
ren . Perdent la paciència,
 dormir-se sol.

ostra confiança en trobar el
ls primers entrebancs. No
ilitat. Podem mantenir-nos
t que ens creiem, i en camí
ue no ens haurien de fer
anar a dormir, podem anar
 ens és més adient, però
guir acabar l’autonomia de
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l’infant, per la seva pròpia autoestima. Pot ser que , en un període, de pors nocturns,
fem un pas endarrera, recuperant però el punt, quan torni la normalitat.

� Escoltar les nostres necessitats de l’altre. El temps ens juga males passades. La
immediates que demanem molts cops és dificulta el respecte. Tant infants com
grans, necessitem el nostre temps per poder entendre, acceptar o admetre situacions
que ens porta la vida i cadascú té el seu propi ritme. Per exemple, en el cas del anar
a dormir, sovint , per una falta de paciència per trobar la solució al conflicte que es
viu, es canvia cada dos nits l’estratègia d’acomiadament. L’ànsia que ens provoca la
situació, no ens permet donar prou temps a l’infant a trobar-se a gust en cap de les
propostes, ni ens donem temps nosaltres d’escoltar a l’infant i a nosaltres mateixos
davant de cada situació.

� Ser tolerants , per tal de poder mantenir-nos ferms , encara que la situació o la
resposta de les persones que ens envolten sigui diferent a la que nosaltres havíem
previst o desitjat.

Aquesta actitud de perseverança i de fermesa no la hauríem de confondre amb rigidesa .
Les excepcions sempre confirmen la regla, sempre que no perdrem la regla. 
També cal dir, que la impaciència no sempre és mala consellera. En ocasions ens pot ajudar
a decidir per emprendre una acció difícil d’entomar.

5- Responsabilitat
Sovint s’ha confós la responsabilitat amb la culpa. La conseqüència que un pot patir quan
s’ha compromès a tirar endavant quelcom, i no ha sortit tan bé com esperàvem ens fa sentir
o els altres ens fan sentir culpables. Aquesta tradició judeo cristiana que ens castiga per allò
que no fem bé, ens evoca a defensar-nos, a buscar responsabilitats fora de nosaltres i a
defugir de tot allò que ens pugui comprometre’ns.
La responsabilitat davant la nostra vida ens dona la possibilitat de poder-la gaudir i patir,
però en tot cas, acatant amb enteresa , les conseqüències dels nostres actes, siguin positius
o negatius.
La responsabilitat et fa sentir viu, ser un agent actiu en la teva vida i t’ensenya de sentir en la
pròpia pell, la satisfacció més gran davant un esforç que arriba a bon port, o la ràbia més
sana davant la frustració de no arribar on un volia.

Ser responsable requereix:
� Proposar-se fites. D’automotivar-se. Els infants des que neixen tenen una capacitat

de superació de provar, de buscar nous reptes, noves experiències, de comprovar on
són els seus límits i on són els nostres,... Aquesta curiositat els dona un compromís
amb la vida i amb ells mateixos , que no podem prendre’ls. Estar al seu costat, fer-los
veure els perills, protegir-los d’allò que la seva consciència no els permet veure, és la
nostra responsabilitat. Però , cal que també nosaltres puguem respectar i deixar-los
assumir les fites assumibles que ells mateixos es proposen. De la mateixa forma,
nosaltres com adults, ja sigui com a mares i pares, que com a educadors/res,
hauríem de procurà proposar-nos noves fites assumibles i buscar noves motivacions
en aquells actes o situacions que han caigut en la rutina o en l’avorriment.

� Respectar les responsabilitats dels altres. És dir , de no assumir com a pròpies
responsabilitats que pertoquen a un altre. 

� Acceptar errors. No es pot jutjar l’acció o el resultat d’un altre que n’ha assumit les
conseqüències. Les mateixes conseqüències, el farà conscient del seu error . No cal
que nosaltres li recordem o fem forat en la ferida. Només servirà per intentar defugir
compromisos en una altre ocasió. Respostes com: ja t’ho deia jo, quan ens ha sortit
malament alguna cosa.
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6- Elasticitat

La definició d’elasticitat que dona el diccionari ( Estudis Catalans, p. 440)) ens descriu
perfectament la qualitat  que ens dona la capacitat de “ contraure’ns, de dilatar-nos, de
deformar-nos sota una pressió, una tracció, etc., i reprendre la seva forma i el seu volums
primitius quan cessa aquesta acció”.
Tendir a adquirir una actitud elàstica, que ens doni aquesta qualitat de prendre, en part, la
forma, el volum, la textura o la força que requereix la situació, la vivència, la relació, sense
que aquesta deformació ens faci transformar de tal manera que no puguem recuperar la
nostra identitat o eix. Segurament és una de les millors qualitats per deixar fluir la
comunicació i les emocions i trobar un canal de connexió amb els altres.
Com tot material elàstic, però, mai torna a reprendre exactament la mateixa forma original.
Per sort, de totes les experiències de la vida ens en portem un aprenentatge , que ens
permet anar polint i moldejant el nostre volum primitiu, quan cessa l’acció.

Per anar adquirint i encomanar aquesta actitud ens cal:
� Flexibilitat, per tenir una perspectiva més ample, poder-nos situar a valorar els

problemes des de diferents punts de mira, intentant entendre la globalitat que donen
la  coherència 

Com diu el DALAI LAMA ( 1999)
El benefici més gran de la flexibilitat és que ens permet abraçar tota l’existència, sentir-
nos plenament vius, i experimentar tota la dimensió de la nostra humanitat 
Tots podem desenvolupar aquesta mateixa flexibilitat mental., emocional i física. Sorgeix
, al menys en part, dels nostres esforços per estendre la nostra perspectiva i provar nous
punts de vista .
El resultat és la consciència simultània del macrocosmos i del microcosmos, que ens
ajuda a separar el que és important d’allò que no ho és.
� Esforç, per poder anar adquirint aquesta distància del nostra punt d’egocentrisme,

que ens permeti poder veure que hi ha altres mirades d’una mateixa situació. 
� Humilitat, per ajudar aquest descentrament. Poder sentir-se una peça tant petita dins

d’un sistema social global; i alhora tant gran i important, com a part d’aquest
engranatge comunitari.

7- Harmonia

La definició d’aquest terme ens dona també punts de reflexió interessants : “ Justa
adaptació, entre elles de les parts o coses que formen un tot; concordança, bona
correspondència,...// Acord entre sons agradables a l’orella. // Estructura d’una peça musical
en allò que es refereix a la composició, progressió i modulació dels acords.”

� Adaptació justa , acoblament de les peces que permetin un funcionament fluid, ja
sigui dins de nosaltres mateixos, o en relació als altres. 

� Modulació i progressió per poder anar trobant aquesta concordança. Es tracta d’un
procés, d’un camí  , on hi ha punts de bona correspondència , on es pot captar i
assaborir aquesta harmonia. Es converteixen, realment en sons agradables, que es
deixen sentir per tot el cos.

� Composició, estructura. Tota peça harmònica té una forma pròpia, que no respon a
un model, sinó que troba un punt d’equilibri i relació que el fa únic. Aquesta
estructura per tant és un fet creatiu , espontani i molt personal. Pot respondre a una
composició complexa o simple, racional o emocional, així com a l’estructura que té
també el caos. 
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Trobar punts d’harmonia dins de la nostra manera de fer, que ens donin la tranquil·litat
d’estar segurs d’un camí escollit, o la satisfacció d’aconseguir estar bé amb nosaltres
mateixos, malgrat la dificultat emocionals d’algunes situacions que t’aporta la vida. 
De la mateixa manera quan sentim la satisfació que donen els moments de contemplació, de
complicitat entre els pares i els fills, o entre els germans, o fins i tot, quan sents l’harmonia
de la família, que en moments determinats, gràcies a l’esforç de modulació de cada un dels
seus membres; crec que podem definir-los com a moments de felicitat, que de ben segur
ens fan créixer com a persones i com a comunitat.
Harmonia no és sinònim de tranquil·litat, de calma, de serenor estàtica. Una relació que es
mou en harmonia, no pressuposa que no té problemes, que és una bassa d’oli, sinó que
disposa dels mecanismes propis per fer front a aquestes circumstàncies d’una forma
conjunta, amb la participació i integració de totes les parts , per un fi comú i global. Aquesta
és la gràcia i la grandesa de l’harmonia.

4.2- Factors temporals afavoridors d’aquestes actituds.

Sota aquest prisma hauríem de destacar un factor que aglutina les actituds a mimar
durant tot aquest complex i llarg procés de creixement emocional dels infants, en el
context interactiu familiar: EL TEMPS.

TEMPS

Molts conceptes temporals, com el ritme, els silencis, la intensitat, la cadència, la durada
o la sincronia, determinen les relacions entre les persones. 

Ritme:-  La capacitat que tingui la mare per adequar el seu ritme , al ritme del nadó i
aconseguir així el ritme d’una relació sincronitzada . La mare ha de descobrir i respectar
la necessitat que té el nadó de la regulació que això li proporciona,  sinó és així,
sobrecarrega el sistema psciofisiològic immadur del seu fill i aquest haurà de protegir-se
apartant-se completament de la mare. ( Brazelton i altres, 1975). Dins d’aquesta
configuració rítmica coherent, la mare i el nadó poden intercanviar somriures,
vocalitzacions, postures i senyals tàctils. Les necessitats d’atenció – desatenció són
diferents en cada persona. La mare haurà d’adaptar el seu “tempo” dins dels seus límits.. 

Silencis: La distància que la mare i/o pare deixen a l’infant perquè pugui aprendre a
conèixer la seva autoregulació i la mare ( pare) pugui conèixer millor el seu rol. La família
ha d’aprendre com mantenir una base reguladora calmada.

Cadències: freqüències en les que s’ofereix comunicació i series d’intensitat de relació:
demanda- oferta, pregunta – resposta, atenció – desatenció,... Segons la coherència de
la cadència l’infant tindrà més o menys facilitat per crear la seva estructura emocional.

Llargada i intensitat: Hi ha una diferència entre els tipus d’atenció que solen mantenir
els pares, respecte al de les mares. Els pares solen tenir , en les primeres setmanes,
una relació caracteritzada per un ritme de pics elevats i períodes de recuperació llargs.:
jocs vius i estimulants. Pujant el seu estat d’excitació ( Yogman i altres , 1976).
Aquestes conductes queden gravades al passar el temps i es converteixen en sèries de
conducta que l’infant pot preveure i reconèixer. El fet de trobar-se amb dues sèries de
respostes  diferents enriquirà l’expectativa cognitiva i afectiva del nadó respecte al món. (
Brazelton 1993).
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Sincronia: percebre la sensació d’anar al mateix temps és un dels elements de la
comunicació que proporciona més plaer. Parlant de la sincronia entre un infant i el seus
pare o mare, i més si parlem de nadons, requereix un primer pas d’ adaptació de la
conducta de l’adult als ritmes propis del nadó. Durant la comunicació sincrònica , el nadó
aprèn a veure els seus pares com a mereixedors de confiança i comença a intervenir en
el diàleg ( Brazelton ,1986)

Aquests elements que resulten essencials en les primeres relacions entre el nadó i els
seus pares, són extensibles al llarg del seu desenvolupament . Aquest joc de temps i
distàncies pot resultar vital per ajudar a l’infant a créixer d’una forma harmònica.
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5-UNA PROPOSTA D’INTERACCIÓ

Els àmbits d’intervenció en els que es planteja aquesta proposta d’interacció són dos: 
� Un grup de pares i mares, amb infants entre 0 i 6 anys, que es reuneixen

periòdicament , per tal de reflexionar sobre l’educació dels seus fils i filles i sobre les
seves actituds i experiències emocionals i relacionals amb aquests;

� Un grup d’infants de 3 a 6 anys, dins d’un marc escolar, on es pretén educar tenint
present el món emocional, que mou a totes les persones que formen aquest complex
sistema d’interaccions, i en paral·lel, dedicar , un temps, un espai i unes materials
adients per ajudar als infants a  través del record , i de les vivències d’aquestes
emocions, poder:

� Facilitar un canal de connexió i coneixement del propi espiral intern de cadascú.
� Sentir el grup com a coixí afectiu per poder acollir i compartir les vivències

emocionals de cada membre.

Les emocions naturals definides ( por, ràbia, alegria, tristesa i estimació) seran, com ja he
comentat, l’eix de la proposta. Centrar l’atenció en una emoció ens pot ajudar a concretar un
món tant complexa. Serà també rica, l’experiència de veure les connexions que hi ha entre
les diferents emocions i les variacions emocionals de cada persona davant d’una mateixa
situació viscuda.
A partir de l’enfoc conceptual del món de les emocions i de les  reflexions  fetes sobre les
peces claus per un creixement emocional, he extret paràmetres que  poden facilità la
proposta d’intervenció:

1-Uns ingredients o característiques de les pròpies emocions , que podem aprofitar, com
educadors , per connectar amb el món emocional i afectiu.
2-Unes eines que ens poden facilitar l’expressió de la vivència emocional.
3-Uns estris didàctics que podem combinar per tal de donar la forma adient a les
necessitats del grup, de l’educador, del context en global.
4-Uns referents documentals i bibliogràfics, com a fonts de recursos per tal d’utilitzar en
les ocasions que ho requereixin 
5-I finalment, uns paràmetres per poder valorar l’abast de l’experiència viscuda.

A partir de la combinació de tots aquests elements , podem crear la proposta més adequada
a cada realitat, defugint així , d’oferir un llistat d’exercicis, que no serien coherents amb la
mateixa teoria de referència.

5.1- INGREDIENTS DE LES EMOCIONS:

El temps. Continuïtat i relacions entre passat, present i futur.
 
Els sentiments són un reflex del PRESENT, que prové del PASSAT i que ens impuls cap el
FUTUR  ( Marina, 1996).
. Passat: El record i la memòria organitza la realitat i la percepció que en tenim d’ella. 
En el cas  dels infants es tracta d’un passat molt immediat, però és el que li està donant les
pistes per interpretar-se ell i ell dins el món i establir els vincles afectius. 
En el cas dels adults, aquest record pot passar per la realitat immediata de les relacions
afectives en el seu rol com a mare o pare, o pot traslladar-se a quan ells eren fills o filles.
Aquests records poden fer moure creences, desigs i emocions de tota mena, que podran
expressar-se i s’escau.
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La forma de ajudar a connectar amb aquests records pot ser molt variada i pot ser
impulsada igualment per els recursos emotius descrits.

 Present: Aquí i ara.
Hem de remarcar igualment la vivència actual que estem tenint. Ens trobem amb un grup de
persones , amb unes inquietuds comunes, que estem disposats a compartir afectes. Per tan,
serà important crear uns llaços de relació, unes vinculacions afectives que facilitin la
coneixença, la confiança i la complicitat.
En el cas dels infants, aquest clima de relació ja existeix, tot i que pot  resulta més intens en
aquest context. Però en el cas de les trobades amb pares i mares aquest clima s’haurà de
crear de nou ( en alguns casos).

Sentir en la pell, l’emoció que estem tractant, en aquell moment i amb les persones que ens
envolta, dona realitat emotiva. Si parlem de l’estimació , podem fer algun joc de carícies (
verbals o corporals), si estem amb el tema de la por, podem enfosquir la sala i fer-nos por (
sobretot amb els infants que poden suggestionar-se amb més facilitat),...
Incitar les relacions entre un grup de persones, sobretot la relació propera corporalment,
equival a posar en marxa les emocions. Segons les persones i les circumstàncies personals
de cadascú, sentirem pors, culpes, estimació, ràbia , alegria,.. Serà important, disposar
desprès d’una estona per poder expressar el que s’ha sentit .

Futur: 
Sobretot en els adults, les reflexions que tota l’experiència compartida ens desperti, ens
evocarà cap el futur: què puc fer a partir d’ara, que vull modificar, que em proposo, en
quines circumstàncies, que em comportarà en relació als altres membres de la família, o en
la dinàmica personal,..

En el cas dels infants , la consciència de canvi és més difícil, per es pot fer reflexionar i fins i
tot simbolitzar altres maneres de respondre davant d’una situació. Per exemple, en el cas de
la ràbia, podem representar situacions viscudes, en les que hem reaccionat de forma
agressiva sobre un altre. Podem pensar entre tots, altres maneres de resoldre la situació i
fer un joc de rol- plaing per assajar-la. O bé , ajudar als infants a pensar ells mateixos, quina
estratègia els seria bona a ells, per aturar-se abans de pegar, per exemple.

Aquesta tècnica del rol-plaing també pot ser molt útil pels adults. Ajuda a fer-se conscients
de com diem les coses, de quines actituds transmetem,....

Aquesta projecció cap al futur dona l’esperança que les coses poden modificar-se si tenim
voluntat de canvi i ens esforcem en aplicar-ho. No hauríem de donar la sensació però, que
aquestes conductes són fàcils de modificar ja que , quan estem immensos en una situació
emocional intensa, les emocions primàries es disparen amb molta força. La comprensió, la
confiança en un mateix i la complicitat del grup, poden ser però uns bons aliats.

Simbolització. Imaginari col·lectiu i identificacions personals:

Una paraula o una imatge és simbòlic quan representa alguna cosa més que el seu significat
immediat i Obi. Té un aspecte inconscient més ampli que mai està definit amb precisió o
completament explicat. Representa un contingut mental, com una idea o un afecte

Com explica Ernest Jones, Els símbols són els recursos mitjançant els quals els individus i
les cultures expressen aquelles realitats inconscients i reprimides de manera socialment
acceptables, per la senzilla raó d’haver disfressar prèviament la cruesa dels desigs “
salvatges” que representen a nivell latent. ( pàg 125-6.Joan Prat i Carós, 1994))
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Una peculiaritat important del món humà és un caràcter essencialment simbòlic ( com diu
Angel Rivière). Ens servim dels símbols per a comunicar-nos amb els altres i amb nosaltres
mateixos, per a regular la nostra conducta, per a representar-nos la realitat i realitzar
interferències. Els símbols no són només mediadors de la nostra experiència, sinó que la
modifiquen, la deslliguen del present i del context espacial immediat, permeten desbordar
els límits de la percepció i l’omplen de significats culturals.

Els símbols són sens dubte un element cultural que ens ajuda a fer- nos conscients de les
nostres emocions. Quan la ment explora el símbol, es veu portada a idees que van més
enllà de la raó. Recuperar el valor dels símbols, per partir de les imatges que puguem tenir
sobre cada emoció ,pot ser per tant, un element ric i facilitador de l’expressió del món
interior.

Quan els infants comencen a fer els seus primers símbols, sobretot a través del joc, està
començant a adquirir un instrument poderós per donar un salt de la naturalesa a la cultura.
La construcció  simbòlica és una de les millors eines de que disposen per expressar allò que
senten. La simbolització permet prendre distància de la vida real i vivenciar aquella emoció
sense la por a sentir-la. 

Podem distingir entre símbols:
� Universals, que és el més utilitzat pel pensament mític, en el que s’estableix sempre

una relació intrínseca entre el símbol i allò que representa, la qual cosa permet
equipar sistema pràcticament l’emoció o el pensament, per una banda , i
l’experiència sensorial, per l’altra.

� Convencional: símbols comuns a als grups d’humans que comparteixen unes
mateixes convencions.

� Accidentals;: de caire estrictament personal o individual.

Sota aquesta concepció direm que el significat de cada símbol i la seva aplicació són molt
personals i per tant el seu tracta haurà de partir sempre del respecte, de la obertura i de la
flexibilitat de cada proposta, no donant mai per suposats els significats que cada persona
donarà a cada cosa.  

A partir d’aquests símbols podrem llegir les creences, de vegades culturals, i de vegades
vivencials, que expressa cadascú, en cada emoció. Els símbols i les imatges són eines molt
utilitzades per les religions i per transmetre creences comunes d’una tradició cultural, que
donen al grup social, una identitat, un imaginari col·lectiu, que els fa sentir units
emocionalment.

Com diu Jacques Maquet ( 1999) les formes visuals han estat molt utilitzades com a formes
simbòliques en totes les cultures .Per exemple: la llum càlida del Sol representa vida, el
marbre eternitat, estabilitat, l’espiral, creixement, forma de desplegar la vida. Els símbols
suggereixen  o causen un “deslliscament” des d’ells mateixos als seus significats. El marbre
suggereix eternitat, perquè és sòlid i durador. Les línies i les formes, els colors i les textures,
la brillants i la obscuritat són les coses materials que senyalen algunes idees que estan
contingudes en alguna altre.

Els símbols poden formar-se de forma simple, a través d’una relació de significats, coses
naturals que senyalen idees, que estan en continuïtat amb una altre cosa. Ex: La llum
daurada, indica sol. El sol senyala energia. L’energia fa pensar en vida. El símbol de l’aura,
representada amb un raig daurat , significa vida superior.
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Una altre forma , és a partir d’una cadena de significats, en la que el punt inicial està
representat per un objecte material. Aquest primer significat ens porta a una imatge. I aquest
primer significat porta a un 2on significat, que ens dona un referents de la imatge, el símbol. 

La composició del color és també significativa. Grans àrees de verd i vermell en un quadre
expressen violència o terror. Mentre que combinats en petites dosis, els colors
complementaris generen un blanc o gris i són visualment percebuts com que expressen pau
i harmonia. Els matisos vermells fan al·lusió al foc, la vida, la sang; els blaus a la fredor, a la
racionalitat; els verds a l’herba, a la natura; 

També els elements formals separats dins de la superfície d’un quadre porten significacions
visuals. Línies rectes i angulars connoten masculinitat, força; línies corbades connoten
feminitat, fluixesa. El cercle evoca al món, al pit, a lo complert. El triangle l’equilibri, la
concentració en un punt ( ex: estàtua de Buda)
Quan mirem un objecte físic tenim una experiència mental del que simbolitza. Per tant els
símbols i els referents són eines vàlides d’anàlisi.

Els objectius del treball dels símbols serà:
� Fer-los conscients de les pròpies idees sobre cada emoció.
� Provocar-los interrogants sobre el que senten, com ho senten, perquè ho senten,..
� Ajudar-los a vehicular allò que senten i que costa d’expressar-ho.
� Recuperar símbols culturals , apreciant i realçant el seu valor emotiu per la comunitat

que l’ha adoptat com a símbol.
� Compartir els símbols individuals com a element amb el qual ens sentim identificats i

fer-nos conscients dels vincles afectius que ens uneixen amb les coses.
� Materialitzar d’alguna forma una emoció en un objecte que el representi per tal de

fer-nos conscients dels sentiments que ens provoca .

Cada emoció pot tenir una proposta simbòlica. Serà un element que permeti la contenció de
símbols personals i culturals i que evoqui una imatge de cada emoció. Per exemple: 

� Per l’estimació es proposa una CAPSA DE TRESORS, on poder guardar allò que
ens estimem, aquests elements que ens fan pensar les persones que estimem ( una
foto, un record,..), coses que serveixen per dir als altres que els estimem ( una carta,
un poema, una ploma,...), objectes que simbolitzen el nostre concepte o vivència
d’amor ( un cotó fluix o una punxa ),....

� Per la por LA OLLA DELS HORRORS, on s’hi puguin fer bullir els personatges que
ens espanten ( bruixes, monstres i altres éssers imaginaris), objectes simbolitzen la
por col·lectiva i ens fan por a tots ( el llop, representant de la por en els contes,
sorolls, ...), contes i  músiques que ens facin por o que ens ajudin a passar la por,
elements que simbolitzin el consol quan tenim por,....

� Per la tristesa, UN MOCADOR DE LLÀGRIMES, on poder dipositar allò que ens fa
sentir tristos, allò que ens suggereix tristesa, quines imatges tenim al cap quan
pensem en la tristesa, com la dibuixaríem, quins gestos la representarien,......

� Per la ràbia , UN MUNYOC DE RÀBIES, una xarxa on deixar enredats els conflictes,
enrabiades, impotències i agressions sentides, per poder expressar-les i treure-les
sense fer mal a ningú. Com sentim aquesta ràbia, com un lligament, un nus, una
xarxa, una pedra que no ens deixa moure,...

� Per l’alegria, UN SAC DE RIALLES, on poder evocar les fantasies, desigs, i
situacions que ens provoquen felicitat. Alegria com a pau, com a blanc, com a suau,
o alegria com a vermell, moviment, embolic, descontrol, caos,...

Cadascú pot buscar els seus símbols, les seves formes de representar o exterioritzar les
impressions, idees, creences, que per nosaltres porten implícites cada una d’aquestes
emocions.
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Serà igualment important poder compartir aquests símbols amb les famílies de manera que
sigui també per ells un vehicle de comunicació entre els fills i l’escola.

El joc simbòlic, en els infants, la representació en els adults, la imaginació, la creació, la
representació dels somnis,... seran eines molt bàsiques pe  a utilitzar .
( veure annex Punt de Trobada)

Pensament. “ Coses que ens passen , coses que sentim”.

Passar els sentiments pel pensament és una de les estratègies de conscienciació que
utilitzen molts professionals per ajudar a les persones a manegar tot el seu món emocional.

Com diu Acouturier, la representació d’una emoció permet a l’infant distanciar-se d’aquesta
emoció i baixar la seva angoixa. Les formes de representació poden ser moltes. La paraula
és una bona eina, tot i que segons els infants l’expressió a través del dibuix o del moviment
és més fàcil. Serà important de tota manera que desprès d’aquesta representació de
l’emoció parlem amb l’infant, recollim per escrit allò que ha expressat. Quan llegim el que
l’infant ha explicat li permet a ell mateix interioritat l’acció i reinterpretar l’emoció, o la
percepció que en té.

Caldrà també respectar i saber interpretar la resposta d’alguns infants que no són encara
capaços de explicar allò que els ha passat o allò que han dibuixat. Pot ser que no hagin
pogut encara madurar l’emoció i poder-la representar. Són infants que no han separat
emoció el cos i les representacions. Estar encara en una fase d’impulsivitat motriu. No ha
possibilitat de descentrament , que és la que permet entrar en les funcions operatòries. En
aquests casos, l’emoció es descarrega, però no estar prou mediatizada per la representació
mental. És una emoció en viu. Normalment l’acció es para quan pot posar paraules i imatges
sobre les emocions

La definició que cadascú de nosaltres té sobre cada una de les emocions depèn, per una
banda a les vivències que s’han tingut sobre aquella emoció, però també de les creences
que d’una forma inconscient ens han anat inculcant des de casa, des de la societat on estem
immensos. Les conductes individuals estan relacionades amb les necessitats que es donen
en el context. Cobrir les necessitats dependrà de les creences individuals i de context. 

S’entén per creença, segons una visió sistèmica de la psicologia, aquells patrons culturals
que determinen la manera d’actuar i d’interrelacionar-se, allò que es creu que és real o cert, i
que fa actuar d’una manera determinada. Allò que construeix una visió del món per
relacionar-nos. 

Les creences generen necessitat de rols i interaccions, entenen per rol allò que el grup
espera de tu.
Per tant, serà important començar per intentar definir que entenem cada un de nosaltres per
aquella emoció, quins records ens remou, quines circumstàncies l’envolten, quins contextos
el provoquen , per poder ajudar a ser més conscients d’allò que sentim.

Objectius:
� Compartir les coses que ens passen i veure que hi ha coses que a tots i totes ens

passen i d’altres que no.
� Comprovar que no tots i totes sentim el mateix en les mateixes circumstàncies.
� Conèixer les pròpies preferències , gustos i desigs.
� Reconèixer i acceptar totes les emocions que tenim, sense sentir-nos culpables.
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� Emfatitzar les emocions positives i acceptar les negatives.

Edward de Bono ( 2000 ) ens aporta unes idees sobre les habilitats de pensament que ens
poden ser útils per aquesta tasca : les emocions, els sentiments i la intuïció són aspectes
centrals en el pensament. S’ha de permetre que les emocions i els sentiments formin part
del nostre pensament. La lògica i l’argumentació no poden canviar els sentiments, però la
percepció si.
Segura (2000 ), a través del seu programa de Competències Socials DECIDEIX proposa un
treball de les habilitats de pensament, partint de 5 tipus de pensament: causal, alternatiu,
conseqüencials, de perspectiva i de mitjans i fins. 
L’aplicació d’aquests pensaments en el que sento, pot ser una estratègia útil per poder
ajudar als infants a centrar-se sobre les seves emocions:

Què sento quan...: Pensament causal. 
Objectiu:

- Fer-se conscient de les pròpies emocions.
- Posar nom a allò que sentim.
- Compartir-ho amb els altres.

Que faig quan em sento....: Pensament Consequüencial.
Objectiu:

- Expressar una emoció
- Compartir el que cadascú fa quan se sent d’una determinada manera.
- Reconèixer que sents.

Que puc superar, assumir, controlar,...: Pensament Alternatiu 
   Objectiu:
- Ser conscients de les pròpies estratègies.

- Compartir els recursos que utilitza cadascú.

- Acceptar les pròpies possibilitats:

- Reflexionar sobre les defenses que posem en funcionament davant
de  cada emoció.

- Ampliar les eines que ens poden ajudar davant d’una situació emotiva.

Que senten els altres quan.....: Pensament de Perspectiva.
Objectius: 

- Fer-se conscients de que les nostres accions o actituds poden provocar emocions als
altres.

- Augmentar les actituds de empatia.
- Fer-nos conscients dels nostres sentiments de culpa.

Per ajudar a expressar les vivències i creences dels infants es confegiran preguntes o
qüestionaris que donin peu a la reflexió de diferents aspectes que solen envoltar aquella
emoció. També ens pot ajudar la lectura d’algun conte, o la contemplació col·lectiva d’alguna
làmina d’art o l’audició d’alguna música.
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Serà important recollir aquestes idees i impressions sobre cada emoció per poder tenir
constància de les vivències dels infants i poder-les compartir amb les famílies.
El recull es farà, com ens apartats anteriors a partir de la proposta d’imatges que puguin ser
suggerents pels infants d’aquestes edats i que aniran variant segons l’emoció:

A tall d’exemple:
� Per l’estimació es proposa un llibre encomanat BATECS, on puguem recollir els

moments que hem viscut sobre vivències d’amors, pèrdues, gelosies, admiracions,
desamors, separacions, tendreses, enyorances, records, vincles afectius .....

� Per la por es proposa treure a passejar las nostres pors en un recull anomenat
TUNELS, on compartirem les experiències de patiments, inseguretats, imaginacions,
somnis, sensacions d’abandó,...

� Per la tristesa, A CAU D’ORELLA pot recollir els sentiments derivats de situacions de
pèrdues, comiats, dificultats, solituds,...  

� Per la ràbia, ESPURNES O FLAMARADES, sentiments de impotències, agressions,
pèrdues, culpes, enveges, competitivitats, limitacions,...

� Per l’alegria, MANS PLENES, de felicitats, goig, benestar, satisfacció, desig, esforços
compensats, .....

Com diu BION posar paraules a les ansietats és la millor estratègia per tractar-les. L’aparell
simbòlic , i entre ells la paraula, ajuda a representar mentalment allò que se sent i estructura
el pensament, interioritzar-ho i  baixant així la sensació ansiosa que poden provocar certes
vivències emotives.

Alquimia.  Emocions enllaçades..

L’estratègia d’abordar el complexa món de les emocions a partir de la focalització d’una
emoció en concret pot resultar clara pels infants d’aquestes edats. És evident però que en
l’experiència quotidiana comprovem que en moltes ocasions passem d’una a l’altre amb
molta facilitat i les barreges de sentiments que sentim responen a la mateixa complexitat
de les relacions humanes.
Aquesta alquímia de les emocions és important fer-la notar en els infants, fent-los adonar
que sovint sentim una cadena d’estats d’ànim, altres ens deixem contagiar per emocions
d’altres persones,...
En general penso que és important transmetre als infants les següents consideracions:
1- Preferències o permisos, sentir i expressar:

� Solem identificar les emocions que més ens permetem sentir, aquelles que seguint
les nostres creences o models familiars i socials , ens estant més reconegudes o
admeses. Per exemple , socialment set demana que expressis tristesa davant
d’una pèrdua, però no ràbia.

� Hi ha emocions que sentim o deixem sortir amb més facilitat, ja sigui per la manera
de ser o per les influències familiars, que ens han donat aquestes preferències.
Per exemple, hi ha persones que davant d’una situació d’impotència o d’injustícia,
solen enrabiar-se i d’altres que tenen més tendència a entristir-se.

� Emmascarar una emoció pot ser un recurs que utilitzem de forma inconscient
quan es donen una de les dues situacions exposades anteriorment. Per exemple,
tenir por és de covards ( se’ns diu socialment) , però en canvi agredir allò que tems
és de valents. Sovint potenciem l’expressió d’agressivitat per no expressar la por.
Els infants aprèn molt aviat que no han de reconeixerà la por i dir que ells matarien
al dolent. Si observem el joc simbòlic dels infants de parvulari, veiem com juguen a
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fer-se por i a combatre-la plantant-li cara amb la utilització de l’agressivitat i amb
personatges i estris forts i que destrossen als elements que provoquen por. 

� Cada cultura ensenya als infants quins són els sentiments que es poden expressar
i quins han de quedar tancats. Els infants de 3-4 anys aprox., aprenen a ocultar
els seus sentiments en certes circumstàncies, d’una forma semiautomàtica, sota la
pressió dels adults perquè semblin ben educats. Hi ha encara poca valoració
explícita entre el que senten realment i el que expressen.  Cap els 6 anys
comprenen el efecte enganyós que poden tenir les normes d’expressió.( Harris
1989)

2- Cadenes d’emocions i estats d’ànim:
� Hi ha situacions emotives que ens porten a sentir un seguit d’emocions una darrera

l’altre, com si s’anessin encadenant. Per exemple, en ocasions, sobretot els
infants, quan estant molt contents per la vivència d’un fet que els alegre molt . El
desbordament d’alegria ens pot portar fàcilment a l’enrabiada, per la falta de
control de la seva eufòria. Desprès els sap greu perquè no tenien intenció
d’enfadar-se i es posen tristos.

� Quan som persones sensibles a les emocions dels altres, els estats d’ànim se’ns
“encomanen” i podem passar d’una situació d’alegria a una de pena, per exemple. 

� També podem comprendre l’emoció que sent una altre persona sense sentir-la.
Per exemple , podem consolar a algú que està trist sense que nosaltres ens sentim
tristos. 

3- Contraris o complementaris, correlacions i ambivalències:
� La vulnerabilitat del món emocional és tant gran que passar d’un extrem a l’altre

d’un estat d’ànim és possible gairebé sense interval de temps. La dita popular ja ho
diu, que els extrems es toquen i que de l’amor a l’odi hi ha un pas. Per exemple, en
les situacions de gels entre germans es pot observar sovint aquesta barreja
d’emocions que es van trepitjant pràcticament.

� La utilització d’aquests contrastos com a estratègia didàctica també és eficas per
ajudar als infants a escoltar-se com se senten. Per exemple, plantejar el tema de la
ràbia, amb contraposició al de l’alegria o al de la calma, és molt clarificador i aporta
eines per controlar la ràbia. Fer exercicis de passar de la tensió a la distensió, dels
nervis a la tranquil·litat.

� Hi ha estudis que defensen la correlació d’emocions. Per exemple  Lois Murphy (
1937) en una investigació demostra que els infants que tendien a expressar
compassió tendien menys probabilitat d’expressar agressió, i ho atribuïa a factors
de socialització general que incloïa tant la conducta positiva com la negativa.

� Dins d’un mateix és possible sentir una ambivalència d’emocions degut a la
complexitat emotiva de la situació. Per exemple, quan estem a punt de començar
una nova aventura sentim una barreja entre por i entusiasme. I a l’invers, davant la
perdia d’una oportunitat sentim una barreja de tristesa i descans.

� Admetre l’ambivalència de les emocions és important pel creixement dels infants ja
que acceptaran que pel fet que la mare s’hagi enfadat amb ell no vol dir que l’hagi
deixat d’estimar. Evolutivament, Harris (1989) per la que l’expressió de la conducta
de l’ambivalència es pot observar inclòs en infants d’un any d’edat, encara que el
seu reconeixement conscient no sol ocorre abans dels set anys.
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5.2- EINES FACILITADORES

Ambient d’acollida i seguretat..
 Les rutines garanteixen una certa estabilitat en un món caòtic  ( Marina 1996)

a. Espai 
( En els annexes s’exposa l’experiència portada a la pràctica en el CEIP Estel Guinardó i la

descripció de l’espai utilitzat)
� És convenient disposar d’un espai agradable per poder trobar-nos en disposició de

obrir-nos, de relaxar-nos. Comoditat, llum, intimitat, silenci, calidesa i espai suficient,
serien elements a tenir presents. 

� Espai suficient per poder moure’ns amb llibertat, trobar espais d’intimitat , altres per
interaccions entre parelles, que puguem fer una rotllana on ens puguem veure tots
les cares i ens puguem parlar amb els ulls.

b. Estructura fixa: Crear un ambient agradable i que permeti sentir-se segur.:
� Crear una estructura fixa de la trobada, dona seguretat als infants per poder-se sentir

acollits afectivament.
� Ell contingut ha de ser creatiu i molt participatiu, oferint diversitat de llenguatges , per

tal de facilitar l’expressió d’emocions a tots els infants. 
� Les trobades seran sempre a la mateixa hora i el mateix dia de la setmana i amb la

mateixa periodicitat.
� Un ritual de benvinguda emotiu  i personal, que permeti sentir-se individu estimat

dins del grup.
� El contingut de la trobada, serà diferent en cada ocasió, però tindrà una estructura

igual: 
� El comiat serà important. Acabem amb algun element que ens doni  sensació de

grup i també algun detall per dir-nos adéu un a un.

c. Persona de referència:
� Sempre serà la mateixa persona que fa de mediador de les trobades, per poder

agafar seguretat i confiança amb la persona.
� El lloc de referència serà sempre el mateix ,
� Estarà corporalment a l’abast dels altres, sense crear distància ni domini sobre el

grup.

d. Crear un marc de respecte acordat entre tots, que ens doni seguretat : 
� que ningú serà burlat pel que expliqui o faci,
� que es respectaran els torns de paraula ,
� que permeti una actitud comprensiva cap a les experiències dels altres
� que impulsi a  donar idees que puguin ajudar a solucionar el problemes que plantegin

els altres.
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El grup de coetanis: Mirall i provocació.

Des de l’escola, tenim un aliat molt competent: el grup de coetanis.
La força emocional que té el grup d’amics i amigues juga aquí un doble paper. Per una
banda, pot ser un mirall important per l’infant, des d’on pot veure reflectides les pròpies
emocions i sentiments. I per l’altra és una olla provocadora d’emocions importants per els
infants, on s’experimenten els primers “rebuigs”, acceptacions, ridiculeses, vergonyes,
angoixes, alegries i tristeses, provocades per altres persones que disposen igualment de
poques eines per conèixer i regular tot aquest món afectiu.
Aquest entorn és a més, nombrós, divers i per tant complex. Aquestes característiques
fan que sigui un trampolí fort i potent, però també dur i angoixant per molt infants. Per
tant, el rol del professional aquí és determinant per aconseguir que el grup sigui un
marc ric i constructiu per al desenvolupament de la imatge interna que l’infant va fent d’ell
mateix.
Cada grup té una estructura pròpia i tendeix a ser molt conservadora, és a dir, que li
costa modificar-se.  Els  grups “sans” han de permetre que cada persona pugui
identificar-se com a individu i pugui separar-se d’ell, per poder-hi tornar.
Les persones s’han de poder sentir acollides, volgudes, integrades en un  grup, amb un
paper propi. Aquest sentiment de contenció del grup és anhelat i buscat per tots els
membres que s’identifiquen amb el grup i per tant, té una força impressionant sobre les
persones. Cada conducta individual està relacionada amb les necessitats del context.
Quan les necessitats del context no encaixen amb les individuals, es van produint
distorsions de les emocions. La por, com a emoció natural, pot convertir-se en terror o
fòbia; la ràbia en violència; l’estimació en enveja, dependència , gels; i la tristesa, en
depressió.
Es creen unes pautes de conducta pròpies del grup que permeten o van encaminades
a la convivència i a la diversitat. Serà educatiu el grup que s’organitza en base al respecte
i a l’acceptació de la diversitat dels seus membres i no en la submissió a uns ideals
comuns. 
Perquè un grup sigui un element afavoridor del creixement personal dels seus membres
caldrà:

� que li permeti: la seva expressió personal, que el respecti com individu i com a
membre d’una cultura,

� que permeti a aquesta persona recolzar-se, sentir-se compresa, escoltat en les
peculiaritats que el defineixen.

Aquest nivell de comunicació, permet a l’infant fer-se conscient de les seves limitacions,
preferències i frustracions, i anar pensant eines per trobar o provar altres camins o formes
d’afrontar la vida. 
Compartint amb el grup de companys i companyes, d’una forma explícita les coses que ens
passen, les coses que sentim i les coses que pensem, aprenem que:
- A tots i a totes ens passen coses semblants, que ens provoquen sentiments i emocions.

Ens sentim units.
- No tots i totes sentim el mateix davant  un mateix fet. Tots som diferents.
- El que nosaltres fem, o diem als altres els pot provocar emocions agradables o

desagradables, depenent de les seves vivències. Hem de pensar en els altres abans
d’expressar el que sentim.

- Expressant el que m’agrada, el que desitjo, el que em costa, el que m’agradaria que
passés, puc veure el que sento des de fora, i així anar-me coneixent millor. Expressant
el que sento puc conèixer-ho i anar-ho acceptant.
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 El vehicle emotiu
Podem ajudar-nos d’algun element que ens faciliti obrir la porta al món emocional: relaxar-
nos, evocar emocions, predisposar a compartir,...
Aquests elements facilitadors poden ser molts i diversos i vindran marcats , sobretot per la
dinàmica de cada grup. 
De tota forma, per les seves característiques intrínseques, hi ha unes propostes que poden
servir a aquest fi:

� Per els infants : 
. Els titelles són un vehicle afectiu fantàstic en aquelles edats. Els situa en un context
entre la fantasia i la realitat, que els predisposa  a expressar-se i a aparcar les
vergonyes, bloqueigs o perjudicis.  Donar personalitat als titelles pot ajudar també a
centrar els temes, a identificar-se amb els seus problemes o a empatitzar amb les
seves vivències.

La màgia impregna tota la trobada. Saben tractar als infants amb afecte i respecte.
( Veure annex)
� Per infants i adults:

. El propi cos: prendre consciència del propi cos, de la tensió o distensió dels nostres
muscles, d’estiraments, de postures, de moviment ,...,  pot ajudar a desbloquejar i
permet fluir l’emoció i el pensament. 
. La música et pot ajudar a connectar directament amb les emocions. Segons el  clima
que es pretengui crear, l’elecció de la peça serà important. ( Veure apartat 3. de
llenguatges: Espai de possibilitats expressives)
. La pròpia història: pensar, per dins o expressant, amb les pròpies vivències i
emocions desencadenades. Per evocar el record podem ajudar-nos també d’algun
dels altres recursos exposats ( música, titella,..).
. El joc: és la manera natural que té l’infant de re elaborar i connectar amb el seu món
intern i anar construint la seva identitat. Per tant , com ja he anat exposant al llarg del
projecte, tots els jocs, però sobretot , el simbòlic, serà el millor vehicle emocional pels
infants.
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Espai de possibilitats expressives. Llenguatge verbal, musical, corporal i plàstic.
Integració dels diferents llenguatges.

La percepció emocional entra a través dels sentits i queda gravada en forma d’imatges,
sensacions, sentiments, molts cops poc passats per la raó. Deixar-los sortir i fruir de la
seva presencia ens ajuda a conèixer-nos una mica més. 
Per la representació simbòlica d’aquesta percepció podem utilitzar diferents llenguatges,
que són les eines culturals que de les que ens hem dotat per tal de poder expressar allò
que sentim, allò que som, allò que creem o imaginem. 

� Un gest, una taca, una línia, un ritme, una entonació ,.un color, una mirada...què
porten amagat dins ?

� Quina emoció traiem a través de la seva expulsió?
� Som capaços de deixar-les sortir tal i com ho sentim ?
� Tenim més facilitat per expressar a través d’algun llenguatge en especial ?
� Quan la veiem representada , fora de nosaltres, l’essencial de l’emoció, allò que surt

del fons de nosaltres mateixos, som capaços de reconèixer-ho ? Sabíem que existia
aquella força dins nostra ?

� De quin color és l’amor ?
� Com representaries la teva por ?
� Quins ritmes produirien les teves ràbies ?
� Quin gest dibuixaria la teva alegria ?
� Com entonaries la tristesa  que sents?

Aquestes propostes poden se suggeriments tant per els infants , com per les famílies. 
Cada llenguatge disposa d’uns codis, d’uns alfabets d’expressió propis. Depenent de
l’emoció que vulguem expressar i de les característiques personals de cadascú, ens
convindrà més utilitzar un o altre llenguatge.

Anar alternant els llenguatges pot ser ric per ajudar a experimentar possibilitats i anar
agafant consciència de les pròpies preferències i necessitats, que no sempre les coneixem
prou, com per saber escollir d’entrada.
En altres ocasions podem oferir una proposta i deixar escollir a cadascú quin llenguatge
d’expressió els seria més adient o els vindria més de gust d’utilitzar. 

Aquesta llibertat per triar, també obliga a la persona a pensar en ell mateix i a connectar
amb el seu interior.
La força del llenguatges, en moltes ocasions vindrà donada per la utilització mixta de
diferents llenguatges:

Per exemple: pintar l’emoció que ens desperta una música, moure’ns adoptant postures i
gests que ens suggereix un poema ....

Podem partir de l’expressió i la creació pròpia a partir d’aquests llenguatges, però també
podem motivar-nos, emmirallar-nos amb l’expressió que diferents artistes han fet a través de
diferents llenguatges. Deixar-nos impregnar per la tristesa que desprèn un quadre de
Picasso de l’època blava, o per la tendresa que ens pot transmetre la cançó de Paraules
d’amor de Serrat.
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a. Llenguatge musical:
La música és un dels llenguatges universals ja que connecta directament amb el nostre món
emocional interior i ajuda a obrir-se a l’exterior. La relació entre cos i ment , a través dels
ritme i el moviment ajuda a alliberar i expressar físicament  emocions i idees.
Hi ha molts estudis que demostren els efectes de la música sobre les persones:
desenvolupament cerebral,  pscicomotriu, presa de consciència com a individu i com a ésser
social, el desenvolupament de la creativitat,...Però sobretot, i com  més important, la música
ajuda als infants, des d’abans del seu naixement, a reforçar els vincles afectius amb les
persones del seu entorn proper. 

Música cantada
A través de les cantarelles, els balanceigs musicats, les cançons de bressol, les tonades
pròpies de cada cultura,..., d’una forma espontània i natural, totes les cultures troben els
ritmes i melodies per connectar i poden dialogar amb els seus nadons i infants .

Aprofitar la força intrínseca de la música per establir aquestes relacions més íntimes és un
objectiu important tant de les famílies, com dels centres educatius. 

Actualment , de vegades degut a la influència d’altres mitjans audiovisuals , hi ha hagut un
descens de l’ús de la música cantada per les persones lligades afectivament als infant. Per
exemple: hi ha molts infants que no els han cantat mai cançons de bressol , per ajudar-los a
dormir. En canvi, hi ha molts infants que saben cantarelles o cançons infantils tradicionals,
apreses a través de la televisió o de cassets.

El valor de la veu de la persona que canta, del contacte físic que se’n desprèn, la
correspondència de mirades que s’estableix entre el que canta i el que escolta , en una
situació d’intimitat, provoca i desencadena una riquesa emocional, que no és mínimament
comparada amb la música enllaunada o cantada per una persona llunyana afectivament a
tu. 

Per tant, serà important, recuperar des de l’escola aquest bagatge cultural tant valuós i
intentar involucrar a les famílies en els seu ús. En l’apartat de les estratègies per compartir
amb les famílies s’aporten algunes propostes que van encaminades a aquest objectiu.

El simbolisme de la música
Hi ha músiques que són capaces de produir emocions pel fet d’estar simbòlicament
associades  a vivències concretes. Però també hi ha modalitats de músiques que per les
seves propietats intrínsequeca o  per una connotació apresa culturalment ( no està molt
clara la causa) ens provoquen unes emocions determinades . Per exemple, sembla que les
tonalitats majors són alegres i les menors, són tristes.

Per tant, proposar associacions de fets emocionalment importants pels infants, ja sigui a
casa o a l’escola, pot ser un bon recurs, tant per ajudar al record  del fet en la vida de
l’infant, com per ajudar a expressar o evocar les emocions que aquesta música o aquest fet
han provocat en la vida de l’infant.

Connotacions naturals de la música
Hi ha determinades propietats físiques de la música, que segons els experts, de la música
que tenen un significat natural que faciliten certes emocions. Per exemple:

� El tempo. Quan més ràpida és una música, més excitant resulta, i al contrari, quan
més lenta, més relaxant.

� El volum: major volum implica major grau d’ excitació.
� Les propietats acústiques dels instruments. Per exemple la flauta pot ser relaxant i la

gaita més irritant.



79

Hi ha una relació demostrada entre l’augment del tempo i el ritme, amb els canvis dels
batecs del cor, que implica un procés emocionalment significatiu. 

La major font de significat natural de les emocions en la música, és la veu ja que aquesta
comunica la majoria de les nostres emocions ( juntament amb les expressions facials). Per
tant , els sons que acústicament  ens fan pensar en una veu trista, ens evoquen tristesa,...(
estudi fet per Pittam i Scherer ( 1993)

La sorpresa acústica dins d’una peça organitzada és un recurs molt utilitzat per provocar
emocions, en pel·lícules, per exemple. De la mateixa forma, aquest recurs pot ser utilitzat
per professionals de l’educació, per obtenir l’atenció dels infants, per provocar tendresa, ....
Poden ser tant impactants, els sons greus, com aguts, alts com baixos, llargs com curts; així
com l’ús de silencis. 
Per tant , la música pot ser un veritable catalitzador d’emocions que cal aprofitar des d’un
punt de vista d’expressió i de comunicació.

Algunes propostes:
� La música com a provocadora d’emocions : 

A partir de l’escolta d’una música, acompanyada o no de moviment, podem compartir
les emocions que ens desperta, que ens ha fet sentir, a què atribuïm a aquest estat
d’ànim,...
Podem utilitzar aquesta música, tant per acompanyar-nos en aquesta emoció que
estem sentint, i reforçar aquesta emoció  ( per exemple, un pot estar melancòlic i
escoltar una música trista, per connectar més amb aquesta emoció), com per intentar
canviar d’estat d’ànim ( un pot estar enrabiat i voler escolar una música alegre, per
canviar el seu estat emocional); així com utilitzar la música per afrontar-nos d’una
forma simbòlica a emocions que no som capaços de controlar ( provocar por a partir
d’una música)

� La música per expressar un estat d’ànim. 
A través de la música produïda per nosaltres mateixos: podem utilitzar la veu, sons del
nostre cos o provocats per diferents objectes, per treure fora allò que sentim, ja sigui
una sensació provocada en aquell moment, com per evocar una emoció viscuda en un
altre moment.
A través de la música feta per un músic, podem intentar compartir el que sentia quan
la va composar, que ens volia comunicar, que li devia passar, quins recursos musicals
ha utilitzat, per poder incorporar-los nostres en les nostres creacions,..

b. Llenguatge visual i plàstic
Estem immersors en la cultura de la imatge, de la rapidesa i de vegades, excessiva
informació visual, de la valoració estètica i del disseny, de la pressió del producte per sobre
del procés,...

Aquests paràmetres que formen part del llenguatge visual i plàstic, tenen un sentit educatiu
sempre i quan no estiguin per sobre del contingut expressiu i comunicatiu del mateix fet
plàstic. Crec que aquesta és una reflexió que ens hem de fer sovint les persones que
treballem en el món de l’educació i pretenem oferir aquest llenguatge als infants amb la
finalitat que li serveixi per representar allò que pensa, per treure allò que sent o per
compartir allò que viu. 

Aspectes rellevant:
La comunicació amb l’entorn , a través de llenguatge plàstic, sorgeix com un procés conjunt
del cos ( moviment, gest, somriure, to, sentits...) , la matèria ( el color, la textura, el volum,
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llum,  ...), l’espai ( mesura, ordre, orientació, geometria ...) i el temps ( ritme, cadència,
llargada,...).:

Com diuen experts del grup de treball d’art visual i plàstic de l’ICE de la UAB( 2000), els
aspectes essencials de representació del llenguatge visual són sobretot:

- la composició,
-  la línia, 
- el color, 
- el punt de vista,
-  l’efecte de profunditat, 
- l’expressió del moviment.

.Facilitar l’estudi del llenguatge visual, fer conscient la seva utilització enriqueix la percepció,
la sensibilitat i també l’expressió.

Ventall de propostes:
- Representacions a partir de diferents tècniques, materials, a partir de propostes

concretes que es derivin de la focalització en el món emocional.
Les propostes han de partir del principi de la creativitat, és a dir, de l’aportació personal
d’expressió, a través de la recerca, de la reflexió, del tempteig .Si el mestre no afavoreix
la investigació, sinó proposa orientacions i jocs de recerca en aquesta direcció, els
infants per si sols tampoc s’hi aventuren i acaben utilitzant estereotips, convencions, i les
seves expressions lliures són realment pobres.

� Lectura d’imatges, d’obres d’art, per poder captar les emocions, sentiments i idees
que l’artista volia expressar. Per poder opinar no cal tenir-ne un coneixement previ,
però cal donar temps, per poder aprendre a mirar, deixar-se captivar, aprendre a
valorar els propis gustos.

� El mestre ha de saber escoltar , ha d’estar atent a la capacitat d’observació i relació
dels infants, ha de permetre que la imatge porti a parlar i a sentir.

� Història de l’art: és un referent de la plàstica, de les arts en generals i les obres dels
artistes són claus que ens permeten entrar. Apropar-nos a un artista no té com a
objectiu imitar-lo. L’artista pot ser el nostre interlocutor. La trobada amb l’artista
hauria de servir per prosseguir la nostra recerca i entendre una mica més l’art que la
humanitat ha produït i produeix.

La combinació de tots aquests elements ofereixen un ampli i ric ventall de possibilitats
d’expressió plàstica, que a partir de diferents tècniques i eines poden esdevenir excel·lents
obres d’art, si permetem als infants que treguin allò que volen comunicar.

Didàcticament caldrà però tenir reprens que la manera d’oferir, deixar fer, programar o
projectar les , ensenyar, guiar, orientar, seguir, mimar,.. les propostes plàstiques dels infants
, serà decisiva perquè aquesta  activitat sigui un fet creatiu, i com a tal, serveixi com a
llenguatge per expressar emocions. Com reflexionen Cabanellas i  Hoyuelos , en la
investigació “ Mensages entre líneas” ( 1994):

� La no programació tecnològica de les activitats ens ha premés, sentir-nos, respecte a
la diversitat d’estratègies i emocions que cada infant ha desenvolupat, sense
comparacions pejoratives.

� Els infants són capaços de col·laborar en projectes comuns, unint els seus interessos
i intercalar els seus ritmes per dialogar a través de les seves actuacions. Creant així,
compromisos socials, de respecte mutu, interaccions verbals, afectives i emocionals.

� Els infants tenen els seus propis objectius. Són flexibles, es van transformant. Tot i
que no obvien les nostres expectatives. Però quan la intervenció de l’adult és
negociada , i no impositora, permet als infants, avaluar la conveniència d’incloure-la
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en les seves realitzacions, tenir-la en reserva o desestimar-la per entorpidora dels
seus propis objectius.

� Per la consecució dels seus propis projectes, demostren una testarrudesa
comprensiva i cognitiva, que els porta a provar multiplicitat d’estratègies diverses,
que no es mostren secuenciades de forma progressiva. Són més aviat , assajo que
procedeixen de pistes divergents, intercanviables i que es modifiquen amb la pròpia
actuació, que no és només sensorial i manipulativa.

� La possibilita didàctica de que l’educador adopti rols no impositors permet, també,
que l’adult s’enterqui amb emoció a alguna cosa. Que no sigui viscut per els infants
com un intrús en els seus processos expressius. Si no existeixen uns objectius
predeterminats a controlar, i existeix un projecte culturalment ric, és més fàcil que
sorgeixi l’afecte en la persona que està amb els infants. És converteix en un treball
compartir entre racionalitat i afectivitat, molt valorable.

� La sorpresa és un bon recurs didàctic, que permet al nen deixar-se portar per les
seves emocions, i això el porta a conèixer estratègies no usuals, desvetllades per la
mateixa suggerència de la no programació tecnològica de les activitats ens ha
premés, sentir-nos, respecte a la diversitat màgia, de la sorpresa. Tot i que no es pot
convertir en una trampa per enganyar als infants, intentat aconseguir un final, de
manera emmascarada. La ètica de la sorpresa ens porta al respecte de la
improvisació..

c. Llenguatge corporal
El cos és un teatre per les emocions, un escenari on els sentiments actuen, no pels altres,
sinó per tu mateix. ( Damasio, pag. 36 1996) 
Concepció global del cos:
Partiré d’una concepció de cos com a instrument de comunicació i alhora de supervivència
en si mateix, biològicament parlant ( Lapierre, Acouturier (1980) Aquest cos conté:

� Un substrat cognitiu que provoca una activitat voluntària , per experimentar
sensorialment, organitzar percepcions, adquirir habilitat,,,

� Una organització tònica involuntària espontània, lligada als estats afectius i
pulsionals, que no controlem conscientment ( sinó hi pensem ). Aquesta organització
defineix la manera en que ens movem, l’expressió facial, la manera de parlar , de
tocar,...quan és espontània.

� Una imaginació inconscient, a través de la qual expressem, una vivència imaginària
del nostre cos i la seva relació amb l’altre i amb el món, basada en les primeres
experiències relacionals, que queden gravades en la memòria inconscient. A partir
d’aquesta base inconscient s’organitza una determinada forma de viure les
sensacions, les percepcions, les emocions,... 

Aspectes importants a tenir en compte:
Centrarem l’atenció en els aspectes que dibuixen els aspectes d’organització tònica i
d’imaginari inconscient. Per aquest fi, reflexionarem sobre els principals aspectes que
intervenen en:

� El moviment del cos: tonicitat, sensacions i percepcions i accions i produccions del
cos; 

� Comunicació i interacció: afectivitat, diàleg tònic i valors.
� Imatge corporal :comparació, diferenciació, acceptació i negació.
� Expressió i creativitat: en la realitat i en la fantasia.

TO CORPORAL:
És el grau de consistència i tensió dels grups musculars.
Des d’un punt de vista biofisiològic:

� Permet la modulació del moviment i possibilita la seva matisació i harmonia.
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� Es regula a partir de les informacions propioceptives ( sensacions del metabolisme
intern) i exteroceptives ( provenen de l’àmbit exterior).

� És un componen bàsic del control postural, el qual possibilita: l’adquisició de
l’esquema corporal, l’autonomia i l’orientació en l’espai.

Des d’un punt de vista psicobiològic:
� ës la base de les primeres emocions de l’infant. Juga un paper important en la vida

afectiva i de relació mitjançant el gest.
� Les funcions tòniques: flexibilitat, coordinació, destresa, determinen el tipus

psicobiològic que condiciona el temperament.
� Té una incidència important en el desenvolupament de la intel·ligència.

ACCIONS I PRODUCCIONS DEL COS
L’objectiu: penetrar en el cos dels altres i despertar ressonàncies.
Poden ser:

� Produïdes per el propi cos: com la veu, la mirada i el gest.
� Produïdes per l’ús d’objectes: so amb instruments, grafismes, petjades plàstiques, o

llenguatge verbal

COMUNICACIÓ AFECTIVO-EMOCIONAL:
La comunicació que establim amb el cos es mou sota dos desigs:

� Un desig fusional , que porta a la seducció de l’altre. Aquesta fusió pot ser física,
afectiva, intel·lectual, moral o sexual.

� Un desig d’identitat, de llibertat respecte als altres. Aquesta recerca de la identitat es
pot buscar a través de l’agressivitat, de l’oposició, de la creativitat o de la dominació.

En funció de com es desenvolupa i s’organitza aquesta  vida afectiva, es va estructurant la
personalitat de l’individu.
Aquesta relació s’estableix a través del diàleg tònic, que es comença de viure des que
l’infant neix.

IMATGE CORPORAL
En la seva interacció amb l’entorn i com a conseqüència de les experiències viscudes,
l’infant es diferencia , es compara i es coneix a si mateix adquirint poc a poc, la pròpia
identitat, interioritzant progressivament el seu cos i les seves possibilitats. Va organitzant el
seu esquema corporal en coneixement, consciència i control.
La pròpia acceptació passa per l’acceptació dels altres, apareixen així el concepte
d’autoestima.
És important que en el joc motriu, els infants es  puguin  mostrar tal i com som, amb les
seves dependències, la seva autoafirmació, els seus desigs de construcció i de destrucció.

CREATIVITAT
Crear situacions noves, diferents, explorar nous camins en el propi cos és un plaer que
l’infant descobreix des de ben petit. 
El joc espontani i el joc lliure afavoreixen aquest moviment creatiu del cos.
L’exploració creativa dona consciència a l’infant de les seves potencialitats i li produeix un
creixement físic i emocional 
La imaginació en els infants sovint ve representada per la simbolització. Per d’adquisició
espontània de rols, personatges, accions i moviments , que els permet convertir-se en tot
allò que desitgen, necessiten o volen entendre.

Ventall de propostes:   
- JOCS MOTRIUS:
Propostes on l’eix de l’acció va encaminada a desenvolupar aspectes:

� Motrius, com l’equilibri, la coordinació,...
� Cognituis: coneixement del propi cos, acceptació de les pròpies possibilitats
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� Afectius: relació amb els companys i educador
- Inconscient: com la manifestació de fantasies, jocs simbòlics,..

- COS COM A INSTRUMENT:
Focalització de la utilització que fem del nostres cos per realitzar altres accions, per establir
relacions, per expressar les nostres emocions o per recloure’ns dins el nostre caragol intern.:

- La postura
- El to muscular
- La mirada
- El gest
- La respiració

Propostes d’escolta, consciència sensorial l, percepció de moviments, accions, relacions

El cos de l’educador:
La manera en que l’adult que porta el treball utilitzi les potencialitats del seu cos , és decisiva
per el missatge de coherència i transparència que defensem.

Per tant, s’haurà de procurar:
- Estar corporalment a l’abast dels infant i de les famílies.
- Mantenir una postura i un to que permetin la permeabilitat de les relacions.
- Oferir una comunicació a través de diferents canals corporals: mirades, veu, gest,

respiració,..
- Establir un ambient de confiança i seguretat a través d’una proximitat corporal i d’una

respiració harmònica.
- Donar un marge suficient de contacte, com perquè els infants puguin provar les

seves possibilitats, de les seves capacitats i guanyar seguretat i autonomia.

d. Llenguatge verbal

Llenguatge oral 
El llenguatge oral ha estat un recurs molt utilitzat , sobretot en els cursos de P4 i P5. A
través de l’expressió oral del que sentim podem posar consciència a les nostres emocions. 

Per poder verbalitzar i explicar als altres el que ens ha passat necessitem posar noms al que
hem sentit. Aquest esforç d’identificació dels nostres sentiments, ens ajuda a nosaltres
mateixos a conèixer-nos una mica millor i alhora a compartir-ho amb els altres.

Aquest però és un llenguatge que encara es domina poc en aquestes edats i hem de ser
molt comprensius amb la demanada que estem fent als infants. Per aquest motiu, penso que
és bàsic:

- Realitzar aquestes converses amb un grup reduït d’infants, per tal que tothom tingui
la oportunitat que es mereix de poder-se expressar i disposar del temps i l’espai per
fer-ho amb calma.

- Recollir el que els infants diuen els fa veure el valor que tenen per a nosaltres els
seus pensaments. Cal que tots sentin reflectides les seves aportacions .

- Disposar de temps no molt llargs de conversa , de manera que no es perdi l’interès
per escoltar el que diuen els altres, amb la falta de respecte que podria suposar per
l’infant que està parlant.

- Establir unes normes de conversa clares i acordades entre tots, per tal que totes les
aportacions siguin ben acollides pel grup.

En aquest sentit , hem escrit i penjat en la sala de possibilitats expressives, les normes
acordades. Són les següents:

1- Aixecar la mà per parlar
2- Pensar el que volem dir, abans d’aixecar la mà.
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3- Escoltar quan un altre parla.
4- Parlar fort i clar.
5- Tractar bé als nostres companys i companyes.

Recordar aquestes normes abans de començar ha estat un hàbit , que a mitjan curs ja no ha
calgut fer.

És important fer adonar sentir als infants , que tant paper té en una conversa el que parla
com el que escolta. En aquest sentit, donem també la possibilitat de que els infants que
escolten, puguin preguntar coses al que parla. D’aquesta manera el diàleg és més fluid i no
va de la mestra al nen i viceversa.

Contes tradicionals i llegendes
Els contes, les llegendes, la mitologia són les eines més riques i elaborades que té la cultura
per transmetre aquest imaginari col·lectiu. És un inconscient col·lectiu on estan dipositades
les imatges primordials o “ arquetipus” que en paraules de Jung són els pensaments més
antics, generals i profunds de la humanitat. Tenen tant de sentiments com de pensaments i,
és més, posseeixen com una vida pròpia i independent” ( 1965:85). “ Un tresor sepultat del
qual la humanitat ha anat traient els seus dimoni i déus, i tots aquests pensaments forts i
poderosos sense els quals l’home deixa de ser home” ( 1965:86)

Com diu Anna Pelegrín (2001): Els contes tradicionals tenen un substrat mític. El mite és el
guardià de la cultura perquè en els arguments mítics s’expressen i resolen els problemes
universals de la humanitat, mitjançant la regulació i l’equilibri de tendències oposades i
contradictòries.

La finalitat conscient o inconscient que es persegueix explicant rondalles i mites als infants
és la integració, cohesió i participació d’aquests en una determinada escala de valors Però
aquests processos de socialització bàsics no estan desproveïts, normalment de problemes,
conflictes i angoixés i friccions. És en aquest direcció que la mitologia capta un seguit de
funcions psicològiques, i les projecte a nivell mític o màgic.

L’infant se sent comprès i apreciat en el fons dels sentiments, les esperances i ansietats,
sense que tot hagi de passar per la racionalitat Per exemple en el conte de la Caseta de
Xocolata, , es veu reflectida la iniciació al món dels adults per substituir la dependència
exclusiva de la casa materna. La confiança de què l’infant podrà superar tot allò que li causa
por en la seva vida infantil, l’ajuda a tirar endavant , i trobar sentit a la vida i a les dificultats
també.

Des d’una perspectiva etiologia, un nucli considerable de neguits, ansietat i temors neix
quan l’individu , vivint en societat, adquireix consciència de les limitacions de la seva
condició humana i del fet que el seu destí és la mort. . Donar resposta a través de
explicacions mítiques, com la bruixeria, els encanteris,.., que fan referència a la malaltia i a
la mort, oferint alternatives per escapar a les forces del mal i la destrucció.

Les diferències biològiques entre homes i dones, i les relacions entre uns i els altres, són
nuclis potencials de conflictes. Aquestes relacions poden produir sentiments d’impotència,
domini, submissió, Aquest personatges masculins o femenins són protagonitzats per
monstres amenaçadors ( ogres, gegants, dracs, bruixes,...), en els quals projectem els
temors psicològics que neixen de les relacions humanes i socials, que s’han generat en el
contacte quotidià.

Altres temàtiques tractades per les rondalles i els mites, que ens provoquen emocions  són
l’adaptació ecològica de l’home en el medi natural, catàstrofes incontrolables,.. Així com les
dificultats dels homes d’adaptació al medi, amb dificultats tecnològiques ( trampes,
esculls,...) i econòmiques. 
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Problemes familiar, , que porten a respostes catastròfiques, morts, enveges, lluites,
tradicions,..., són reflex de les inseguretats conflictes que en el passat o en el present han
patit les societats que els han originat. Ex: La Ventafocs.

Les funcions de les rondalles tindrien doncs un rerafons projectius, però també un sistema
de seguretat, de compensació i de control social.

Contes temàtics: 
A part dels contes tradicionals, de rondalles, de llegendes o mitologies, actualment han
proliferat molt els llibres per infants que tracten d’una forma mono temàtica, problemes,
conflictes, fets de la vida quotidiana dels infants dels nostres dies . Aquestes històries estan
narrades o / i representades en imatges, amb un format realista o imaginari, a partir de les
quals , els nens i les nenes poden sentir-se identificats amb la seva vivència, sentiment o
pensament.

Aquests llibres poden ser també una bona eina per tal de treure un tema a debat amb els
infants, compartir un fet difícil o ajudar a parlar d’una vivència emocional intens , amb la
distància que dona d’entrada, un personatge d’un conte. 
En l’apartat 4.4 s’inclou un llistat bibliogràfic que pot ser d’ajuda ja que està ordenat per
temàtiques.

e.ntegració dels diferents llenguatges

Cada un d’aquests llenguatges tenen els seus propis alfabets, les seves tècniques, materials
i recursos diversos, però tots ells, tenen el mateix substrat:: impulsar el diàleg, estar al servei
de la comunicació, impulsar l’expressió creativa de tot allò que portem a dins i que ens
serveix per compartir i sentir-nos més a prop de tot allò que estar a fora. L’estratègia és la
saber aprofitar l’especificitat de cada llenguatge per explicitar les pensaments, sentiments o
sensacions, i anar descobrint les combinacions que ens aportin major expressivitat .

D’aquí el nom de : Espai de possibilitats expressives. L’objectiu és l’expressió, la creativitat,
la comunicació dels nostres móns emocionals. 

Expressió:
Com diu Hoyuelos, ( 2001Tesi, pag 393), hi ha expressió si hi ha intenció interès de donar al
cos una emoció particular. Perquè hi hagi expressió hi ha d’haver emoció. Aquesta emoció
és el que porta a l’art, a l’experiència estètica. 
Valorant l’expressió, pensava Malaguzzi, es podria realitzar una educació més integral, més
capaç de posar en diàleg els jocs de la lògia amb els de la imaginació i els de la memòria,
ocasionant una zona més disponible i intel·ligent per les experiències de la vida quotidiana.(
391)

Creativitat:
La creativitat com diu Malaguzzi (definida per Hoyuelos en la seva tesi 447 ;)

� És una potencialitat humana que cada individu posseeix. Va unida a la forma
d’identificar els problemes.

� Està lligada a un acte d’amor, de passió per la vida, per el treball, per la curiositat per
aprendre. D’aquest amor ve el desig d’innovar, de transgredir.

� Va lligada a la curiositat, a la capacitat de sorprendre’s.  Els infants tenen aquesta
llibertat per sentir i per sorprendre en la seva experiència existencial  
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� Es desenvolupa amb la divergència, amb la capacitat de posar en relació qüestions
diverses, unint els complementaris, buscant matitzos, evitant les fractures.

� Significa que l’infant és capaç de construir imatges mentre explora i inventa , amb
alegria, els aconteixements de la vida. Es tracta d’una creació i d’una recreació
“inventativa”, que comença dels interessos infantils relacionals, motors, perceptius,
corporals-sensorials. emocionals, fantàstics, estètics, simbòlics i cognitius.

Seguint aquestes idees de Malaguzzi, proposem” desenvolupar les capacitats narratives de
la seducció estètica”( Hoyuelos Tesi p. 454), per poder oferir als infants i a les famílies un
veritable espai d’expressió de les pròpies emocions , com a proposta d’interacció  dins el
projecte d’educació de les emocions que estem defensant.

Vehicles per compartir el treball amb les famílies.

En l’objectiu explicitat d’ampliar i millorar les vies de comunicació entre infants, famílies i
escola es poden plantejar una sèrie d’estratègies o moments de diàleg que impulsaran la
consecució d’aquesta voluntat mútua.
Algunes propostes:

1- Comunicació entre família i infant::
� Titelles: 

Si s’ha utilitzat aquest recurs com a vehicle emotiu, és pot canalitzar i aprofitar la força que
desperta en els infant , per compartir-la amb les famílies. 
Aquestes titelles , poden anar acompanyades d’una llibreta a través de la qual, les famílies
puguin entendre i seguir la proposta que han viscut amb aquell titella des de l’escola.
Aquesta llibreta pot servir també perquè les famílies escriguin les reflexions que han tingut a
casa sobre el tema.
Quan l’infant torna a l’escola amb aquest material, el pot compartir amb els seus companys i
companyes , i ser motiu de noves aportacions.

� El diari:
Es tracte d’una carpeta, que cada infant porta a l’escola amb l’objectiu de recopilar el
material que es generi sobre cada emoció tractada. 
Serà important que cada infant decori la seva carpeta com vulgui , de manera que
esdevingui un element molt personal i únic, on ells i elles guardaran els seus pensaments,
reflexions, preferències, ....., sobre els temes que es vaguin abordant.

Es pot utilitzar aquesta carpeta també, com a memòria col·lectiva del grup, de manera que
en ella s’hi recollint també les converses qui s’han generat en el grup i les propostes que el
grup hagi generat. Aquest material  esdevé llavors com  una via indirecta de comunicació
entre famílies ja que a través de les converses, dels pensaments i vivències que expressen
els infants es poden veure diferents  maneres de fer les coses en les famílies i pot ser una
forma subtil de fer reflexionar als pares i a les mares sobre les seves pròpies reaccions i
relacions.

Cal tenir present la intimitat que poden suposar algunes de les vivències expressades pels
infant. Caldrà preservar en tot moment l’anonimat dels infants i el tacte de l’educador serà
vital en aquests casos.

Aquest canal de comunicació podrà restar obert igualment com a via de comunicació entre
les famílies i l’escola, ja que anirà de l’escola a casa i viceversa.
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� La capsa dels tresos:
Serà convenient disposar d’un recipient, amb certa càrrega simbòlica per l’infant ,que pugui
servir per a dipositar o recopilar aquells objectes que el nen o la nana crea, troba, transforma
o incorpora com a amulet. 
Ja hem fet referència a la importància dels símbols en el tema emocional  i parlant d’infants
de 0 a 6 anys els seus “ tresors” són  elements d’un gran valor, tant pel que fa a l’expressió
com a la pressa de consciència emocional.

Podem aprofitar la força d’aquestes objectes per crear una via de comunicació més entre
l’infant i la seva família 

� Material elaborat per el grup:
Es poden elaborar materials ajuntant els pensaments, les vivències , els desigs, etc., dels
infants d’un grup, en un format més atractiu per compartir amb els altres grups, amb les
famílies,... 
Per exemple, elaborar un llibre en tots i totes on expressem, a partir de diferents tècniques i
llenguatges, que entenem per estimar, si és el mateix estimar que enamorar-se, on se sent
l’amor, si l’amor s’acaba o quins color té l’amor, pot ser un recull de molt d’interès per les
famílies i d’orgull de mostrar i explicar per part dels fills i filles. Per tant, pot esdevenir un
altre material viatger que creï en les cases moments de diàleg emocional.

� Préstec de contes i músiques:

Seria interessant que en l’espai de possibilitats expressives que utilitzem amb els infants o
en les trobades de famílies es disposes d’una biblioteca infantil per poder oferir la possibilitat
de buscar i demanar en préstec algun llibre que pugui ser d’interès , en un moment concret
de la història d’aquell infant o d’aquella família, que serveixi de pont de diàleg entre uns i els
altres.
El mateix concepte es podria aplicar en un fonts discogràfic que es podria anar recopilant a
l’escola, pensat i organitzat sota aquest objectiu.

2- Comunicació entre família i escola.

El fet d’obrir vies de relació amb les famílies, facilita l’apropament i la confiança amb l’escola,
i per tant, reverteix directament en l’educació dels infants.
Aquesta aproximació permet a les famílies demanar assessoraments puntuals sobre temes
d’interès, sobre moments difícils en la família, així com a l’escola , facilita el fet de poder
oferir vies o suggerir intervencions més específiques, es  creuen convenients.
El mateix espai que s’utilitza amb els infants per fer les trobades periòdiques ( en el cas dels
infants de parvulari), seria l’ideal per obrir a les famílies. En aquest espai s’hi podria trobar:

� Materials bibliogràfics, per a consultar o demanar en préstec. Llibres sobre l’educació
dels fills i les filles en general, de temes concrets de la vida quotidiana ( menjar,
dormir,...), articles sobre vivències emocionals específiques ( gels, pèrdues en la
família, separacions,....).

� Materials bibliogràfics per a compartir amb els infants un tema en concret. Ex: contes
per afrontar la por, una pèrdua,....

Una relació d’aquesta bibliografia específica es troba especificada en l’apartat 4.4 del
projecte.

� Una persona de l’equip, a poder ser la mateixa que porta les trobades amb els
infants( en el cas de parvulari), per tal de poder acollir, d’una forma informal, les
demandes, suggeriments o comentaris, si hi ha la necessitat.
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Aquest espai podria estar a disposició de les famílies una tarda cada 15 dies, de manera
que , d’una forma voluntària i oberta, les famílies que vulguin, tinguin la possibilitat de
mantenir aquest contacte o d’utilitzar aquest material.
Aquesta forma de relació oberta i informal és la que pot afavorir un contacte fluid i sincer
entre famílies i escola, on ningú se senti jutjat, ni culpat, sinó acollit , recolzat i responsable.

3- Comunicació entre famílies:
Es proposa un espai de comunicació entre famílies que tenen infants de 0 a 6 anys.
Els temes de reflexió poden ser molts i variats, depenent de les necessitats o preferències
de les persones que integren el grup, però les demandes tenen un substrat comú:

� La relació afectiva entre pares/ mares i filles i fills.
� Les emocions primàries que els desperten els seus infants.
� La connexió d’aquestes emocions dels pares i mares, amb el creixement emocional

dels seus fills i filles.

Aquestes reflexions poden ser individuals , però la força que dona un grup de persones que
es troben en unes circumstàncies semblants, ajuda tant a fer-se conscients del que un fa o
pensa, com de sentir-se comprès i recolzat per els altres.
La periodicitat de les trobades dependrà de les necessitats del grup i de la disponibilitat del
centre. Però serà important:

� Crear un grup estable de persones per tal d’assegurar un clima de coneixent i
confiança.

� Establir un màxim de 15 persones per tal que tothom pugui sentir-se representat i
acollit en el grup.

� Acudir voluntàriament a les trobades per tal de sentir-se lliure ..

La dinàmica del grup hauria de ser portada per un professional preparat . 
Es podria seguir els paràmetres i ingredients, proposats anteriorment en aquest projecte.

Es tracta en definitiva, de crear un cercle, que vagi creixent en espiral, a través d’un
retroalimentació constant, Enriquint la comunicació entre els diferents persones que formen
part del sistema emocional de l’infant , podrem millorar de l’educació de l’ infant, i el seu
benestar com a persona .

5.3-ESTRIS PER DONAR FORMA

Estratègies temporals
� Per tal de mantenir una certa rutina en les trobades, serà important establir una

cadència fixa, que permeti als infants saber cada quan ens trobarem , preveure i
sentir-se segurs en el que vindrà.

� La freqüència dependrà de les necessitats o possibilitats de cada grup  Un cop per
setmana, sol ser habitual, i permet seguir la tasca d’una trobada a l’altre, sense
perdre l’interès o la intensitat.

� Proposar blocs intensius de 6 o 7 sessions , pot ser una bona estratègia si cal
plantejar algun tema amb més profunditat o la delicadesa d’alguna situació ho
requereix.

Estratègies grupals:
� És important treballar amb grups no molt nombrosos per tal de poder assegurar

l’atenció i contenció de tots els membres en el grup i facilitat la participació de
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tothom. En els grups d’infants, la meitat del grup classe, uns 12 pot ser un bon
número. Per els grups de famílies, no hauria d’excedir de 15.

� Dins de cada trobada podem anar variant les propostes per diferents subgrups.
L’escolta del grup o la situació són un bon baròmetre. Hi ha temes que seran més
fàcils d’expressar en parella que en gran grup. Simbolitzacions que seran més reals
si es fan a través de les relacions triangulars d’un grup de tres,...Jugar amb el factor
de les diferents estratègies relacionals, i per tant emocionals , que s’han de posar en
marxa, en funció del nombre de membres, és bàsic.

� El petit grup de un, amb un mateix és una parella que no podem oblidar. Deixar un
temps, per tal que cada individu es retrobi, connecti amb la seva vivència, remogui
allò que porta, reconeix un sentiment com a propi,..., permetrà la consolidació de
l’experiència ja que podrà interioritzar-la i fer créixer així el seu cargol intern.

Estratègies temàtiques:
� L’emoció a tractar pot ser motiu de tria per part del grup. Es pot plantejar quin és el

seu interès o necessitat. És bo que ens acostumant a demanar el perquè ja que el
motiu dona molta informació, tant a la persona que el proposa, com als professional
que porta el grup.

� La interconnexió de les emocions serà un tema clau per escollir el tema. Anar
descobrint, en el cas del infants, que no podem parlar de ràbia sense parlar d’amor, o
de tristesa sense parlar de pèrdua,...és també emocionant .És a dir, que el fet
d’escollir un tema , no vol dir que no tractem els altres, en relació a aquest. 

� La complexitat d’aquest món és una descoberta molt feliç pels infants perquè els
permet, a voltes sentir-se emmirallats en les alegries o desgracies dels altres i a
voltes, sentir-se diferent i important.

� La tria del tema, no hauria de convertir-se però en una controvèrsia ni competència.
El paper del mestre en aquest punt serà important. Es tracta de flexibilitzar les
propostes i retornar una proposa en la que si puguin sentir acollides totes les
demandes, en un moment o altre,

� En el cas dels adults es tracta més de recollir les inquietuds i necessitats i fer-ne un
llistat. De manera que d’una forma o una altre, al llarg de les trobades, es puguin
anar tractant tots els aspectes.

� Si per les característiques del grup, no es pot escollir el tema, pot ser suggerit per el
professional. Aquesta tria es farà sempre partint de la informació prèvia que tinguem
del grup (per exemple, informació facilitada per altres mestres, en el cas dels infants)
o observacions que hàgim pogut fer en trobades individuals o en els inicis o
expectatives de les trobades.

Estratègies espacials:
� Crear un espai rodó, que doni la sensació de grup, de pinya. Aquest espai hauria de

tenir aquesta forma , almenys a l’inici de la trobada, per la benvinguda, i al final per el
comiat

� La part del mig de la trobada, pot tenir multiplicitat d’espais i formes que el defineixin,
segons les característiques de l’activitat a realitzar, de les necessitats del grup i de
les possibilitats de l’espai. Pot resultar molt interessant plantejar diversitat d’espais
que puguin provocar per exemple, una mateixa emoció, per exemple la por, a través
de diferents llenguatges que pretenguin evocar aquesta emoció ( contes, làmines
d’art, música, màscares,..), i que cadascú pugui anar a espai que li interessi.

Estratègies curriulars:
� Pel que fa al grup d’infants, aquesta proposta d’intervenció en el creixement

emocional , a través de les emocions bàsiques, es pot plantejar des de una proposta
explícita o /i en una proposta implícita , en el treball de les diferents àrees que ja es
realitzen en l’escola.
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� Proposta Explícita: Dedicant un temps dins l’horari escolar per tal de tractar de forma
específica aquesta tasca.

� Proposta implícita: A través d’un treball intern de l’equip de mestres, acorda incloure
aquestes propostes dins de les diferents àrees curriculars. Per exemple: en la
biblioteca, hi haurà llibres sobre aquestes emocions, en les audicions de música,
farem un especial incidència en l’expressió de sentiments que ens vol transmetre
d’autor i en les emocions que ens provoca a nosaltres,...En l’estona destinada a
l’àrea de descoberta d’un mateix, podem reservar unes estones per parlar de les
coses que ens passen i de les coses que sentim,.....

� Proposta mixta: es pot reservar una estona a nivell d’horari i en la resta de dia, de
convivència del grup en l’escola, en les propostes que es van desenvolupant,
tinguem posats “ els ulls al cor”, és a dir que els mestres, i tot el personal de l’escola,
tinguem present en tot moment la basant emotiva que comporta l’acció educativa i la
realci, la potenciï, la canalitzi, la utilitzi,...Jo crec que aquesta seria la proposta més
eficaç, sobretot si hi hagués el mateix nivell de conscienciació i implicació de tot el
personal i de les famílies.

5.4- REFERENTS DOCUMENTALS I BIBLIOGRÀFICS.

Proposo un recull de material bibliogràfic que crec que pot ser d’utilitat per aquelles
persones ( professionals o famílies) , que vulguin endinsar-se en el món emocional a través
dels llibres.

Hi ha un recull de contes per infants d’educació infantil i un recull de llibres i articles per
adults, que parlen sobre el món emocional.

- Contes per a infants sobre emocions.

- POR:

Tema: Malsons, nit, foscor, anar a dormir:

MARIE ALINE BAWIN- CHRISTOPHE LE MASNE ( 1998): En Tom té un mal son.
Barcelona. Ed. Con.Bel.

QUINT BUCHHOLZ ( 1999): Duerme bién, pequeño oso. Madrid. Lòguez Ediciones

Tema: Elements fantàstics:

FANNY JOLY- NOËL ROCHUT(1990): Qui té por de la bruixa. Barcelona Barcanova. 

HELEN COOPER ( 1999): Ha estat el petit monstre !.Barcelona. Ed. Juventut.

KORKY P. , THOMAS V (1992): Whinnie la bruixa. Barcelona. Ed. Lumen.

ROMERO YEBRA A., TORVIDA M LL.: ( 1999) Biel el fantasma. Barcelona. Ed. Cruilla. 

Tema: Ser poruc:
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BARBARA SHOO KHAZEN ( 1990): El cavaller poruc. Barcelona. Ed. Destino.

Tema: Al silenci.

BRUN-COSTE N. , NASCIMBENE (1990): Àlex y el silencio. Toulose. Ed. ?

- RÀBIA:

Tema: Rebequeries:

MIREILLE D’ALLANCÉ ( 2000): Quina rebequeria !. Paris. Ed.  Corimbo.

MAIR M ( 2001): L’Anna i en Fritz jugen a ser pares. Traducció de Humpty Dumpty.
Barcelona. Ed. Lume. 

LEONARD M. , DUECH N. ( 1999): Quin dia¿. Barcelona. Globus verd. Ed. Timun Mas.

Tema: Tossudesa.

SECKA F. , GIRONA R.(  ): Faton i la nena tossuda. Girona. Publicacions de l’abadia de
Montserrat. Fundació Càritas Inmigració de Girona.

- ESTIMACIÓ:

Tema: Gelosia.

JOLY F ( 2001): El germanet ataca !. Barcelona. Ed. La galera.

VILCOG,M ( 2001): Espero un germanet. París. Ed. Corimbo.

COOPER H ( 1999): Ha estat el monstre petit. Barcelona. Ed. Juventut.

LINDGREN A. ( 1980): Jo també en vull, de germanets!. Barcelona. Ed Juventut.

Tema: Expressió de l’amor:

BRUEL,CH , BUZELLEC, A ( 1988): Pessigolles. Barcelona. Ed. Magrana.

TEULADA, P SARRAZIN,CH (1998): Perquè t’estimo. Barcelona. Ed, Colombo.

NORAC, C; DUBOIS    ( 1998): Les paraules dolces. Barcelona. Ed. Corimbo.

Tema: Amistat.

LEWIS R ( 2000) : Amics. Barcelona. Ed. Cruïlla.

DESAINT D, BLOCH S ( 1998): En Max i en Koffi són amics. Barcelona. Col. Així és la vida.
Ed. Galera
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DESAINT D, BLOCH S ( 1998): En Max vol fer amics . Barcelona. Col. Així és la vida. Ed.
Galera.

LEONARD M, SCHMIDT C ( 1988): Fem les paus. Barcelona. Col. Globus verd. Ed
Tumunmas.

RODERO P, WILKÓN J ( 1995): Dos amigos. Madrid. Ed. Kókinos.

Tema: autoestima:

SAINT MARS D. ( 1998): En Max és un pocatraça. Barcelona. Col. Així és la vida. Ed
Galera.

Tema: Enamorament.

COLE C. ( 1990): Amormeu. Barcelona. Ed. Destino. 

BOECK J., FELSMANN I. ( 1990): La mare s’ha enamorat. Ed. Herder.

Tema: Amor paternal.

APPELT K DYER J ( 2000) : Sempre penso en tu. Barcelona. Ed. Juventud. 

TREULADE P, SARRAZIN J CH ( 1999): El més bonic de tots els regals del món. Barcelona.
Ed. Corimbo.

MARTINEZ M. ,CAPDEVILA R.( 1988): Els conflictes de l’Anna. Barcelona. Col. Ara parlem
de. Ed. Destino.

- TRISTESA

Tema: Mort

ÀNGELS M. ,  SOLÈ VENDRELL C. ( 1982): La mare. Barcelona. Col. A cau d’orella. Ed. La
Magrana.

VERREPT P. ( 2000): Et trobo a faltar. Barcelona. Ed Juventud.

Tema: Malaltia

SOLÈ VENDRELL C. ( 1985): La lluna d’en Joan. Barcelona. Ed. Hynsa.

Tema: Perquè estic trist.

CAMPS SAÑÉ M. , VILANOVA R. ( 1999): El poble trist. Barcelona. Ed. Granollers.

Tema: Pèrdua d’un amic.

LANDA N. , TÚRK H. (1994) : Àlex y el amigo perdido. Madrid. Ed. Everest.
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- Bibliografia per a les famílies i els professionals

Tema: Desenvolupament i educació emocional

Enseñando a sentir “. Eva Bach ( coord); Brincic i Migueiz H. ( textos). En Integral, nº 255 (
març 2001). Pàg. 36-39.

DOLTO, F ( 1997): El niño y la familia. Desarrollo emocional y entorno familiar. Barcelona.
Paidós.

ELIAS, M.J  TOBIAS , S. FRIEDLANDER, D.S.( 1999): Educar con inteligencia emocional.
Barceloan. Plaza i Jamás Ed.

WINNICOTT D.W. ( 1998) : Los bebés y sus madres. Barcelona. Paidós.

FOLCH Y CAMARASA L, FOLCH Y SOLER L. Y J.  ( 1998): Educar a los hijos. Barcelona.
Eumo Octaedro.

THIÓ DE POL C. ( 1994): Entre pares i fills. Barcelona. Barcanova.

FABER A. Y MAZLISH E. ( 2000) : Cómo hablar para que sus hijos le escuchen y cómo
escuchar para que sus hijos le hablen. Barcelona. Medici.

PERÉZ SIMÓ R., ( 2001): El desarrollo emocional de tu hijo. Barcelona. Ed Paidós.

PHILLIPS A ( 2002): Decir “ no”. Porque es tatn importante poner límites a los hijos.
Barcelona. Ed. Paza Janés. Debolsillo.

Tema: emocions concretes:

- POR

APFELDORFER G.( 1989): Fuera el pánico !. Bilbao. Ediciones Mensajero.

FERNANDEZ, A. Y GARRIDO, R. ( 1999): Mi amigo el miedo. Madrid. Ed. Escuela Popular.

HUBER A ( 2000) : El miedo. Madrid. Eb Acento.

MENDEZ F.X. ( 1999): Miedos y temores en la infancia. Ayudar a los niños a superarlos. Ed.
Pirámide.

DESBERG,P. ( 1997). Estrategias para superar la timidez y el miedo a los demás.
Barcelona. Ed. Desarrollo personal. Integral.

SPEIN, A (1888): Mi hijo tenia miedo. Barcelona. Plaza Janés.

- ESTIMACIÓ
:
ADAM J. JACKON ( 2001) : Los diez secretos del amor abundante. Màlaga. Ed. Sirio.

FROM E. ( 1996): L’art d’estimar. Barcelona. Ed. 62

URRUZOLA Mº.J.( 2000): Aprendiendo a amar des de el aula. Bilbao. Maite Canal Edit.
KAMMERER, D. (2000): Celos entre hermanos. Barcelona. RBA Cop.
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POLAINO LORENTE, A. ( 1991): Hijos celosos. Causas, tratamiento i tests. Barcelona. Ed.
Ceac.

ORTIGOSA QUIELES, J.M. ( 1999): El niño celoso.Madrid. Ed. Pirámide.

CÁNDONO , S. ( 2000): Nuestro hijo tiene celos. Barcelona. Salvat ed.

JUAN A. (2001): Amantes. 1000 Edicions. Barcelona.

- TRISTESA:

STEPHEN GULLO, CONNING CHURCH ( 1999): El shock sentimental. Como superarlo.
Barcelona. Ed Paidós.

JEFFREY A, KOTTLER ( 1996) El lenguage de las lagrimas. Barcelona. Ed. Paidos.

KÜBLER-ROSS E ( 1992): La mort: una aurora. Barcelona. Ed. Lucérnaga. 

POCH ©   De la vida de la mort.

TORRALBA F ( ) : El sufriment, un nou tabú. Barcelona Ed. Claret.

WILLIAN C. KROEN ( 2002). Como ayudar a los niños a afrontar la perdida de un ser
querido. Manual adultos. Barcelona. Ed. Oniro.
 

- ALEGRIA

ALBERONI, F ( 1999). L’obtimisme”. Barcelona. Ed. Ecsa.

- RÀBIA:

WOLFGANG CH. ( 1989): Como ayudar a los preescolares pasivos y agressivos mediante el
juego. Barcelona. Paidós educador.

- Documentació iconogràfica.

He fet una petita selecció d’imatges que crec que poden servir com a recull de recursos
iconogràfic per tal d’ajudar a pensar, sentir o expressar emocions. 

He separat la classificació en dos grans blocs:
1- Retrats o imatges de persones o personatges.
2- Imatges abstractes o realistes, que descriuen o et porten a un determinat ambient o

clima.

En cada un d’aquests apartats, hi ha :
- Obres d’art pictòric, de diferents artistes i èpoques.
- Obres fotogràfiques, de diferents artistes i èpoques.
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1- RETRATS , PERSONES I PERSONATGES

POR

GOYA F: Detall De saturn devorant un fill. La quinta del Sordo. Madrid. 1820-22

MUNCH E. : El crit. Oslo. 1893.

MAX ERNST: L’ange du foyer. Col.l particular. 1937

ESTIMACIÓ

CASSAT M: Bany. Chicago 1891-92 

LEONARDO DA VINCI: Santa Anna la Verge i el Nen. I cinc àngels. Florència. 1420-25

TRISTESA
 
PICASSO . Pobres vora la mar. 1903

LOIS ANDRÈ THÉODORE: Enveja obsessiva. Lió 1822-23

LEONARDO DA VINCI: San Jerònimo. Vaticà. 1479-81

RÀBIA
Pintures:

MAX ERNST: “ La Vierge corrigeant l’Enfant Jesús devant trois témoins. Bruseles. 1926

LEONARDO DA VINCI. Estudi de rostre per la batalla de Angliari. Florència. 1505

TOTES LES EMOCIONS

GOYA F. Enterrament de la sardina. Madrid. 1814-15

2- Ambients i climes 
- Pintures:

KANDINSKY V: Paisatge amb taques vermelles. Venècia. 1913

DELAUNAY: La ciudad. Nueva York. 1911.

POLLOCK J. : Bosque encantado. Venecia. 1947

DALI S.: 

KLEE P: Arriate. Nueva York. 1913
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- Fotografies:

Recull de fotografies del llibre: YANNN ARTHUS-BERTRAND(1999)  Tierra. Vistas des el
cielo,Eed. Lunwerg.París

Talleres y tintas de tintores en Fez. Marruecsos. P. 32-33 

Transporte de cabras cerca de Toumodi. Costa de Marfil. P. 42-43

Bosque de otoño en la región de Charlevoix. Canadá. 36-37

Vuelo de ibis rojos cerca de Pedarnales. Venezuela. P. 102-103

Detalle de un edifício en Säo Paulo. Brasil. P.72-73

- Discografia.

1- Música clàssica:

ALEGRIA

BABINV. Vals elegant ( 2’ 12”)

DELALANDE M ( 1657-1728): Concert de trompetes per les festes sobre el canal de
Versalles. Aire en eco ( 1’24”)

MUSSORGKY M ( 1839-1831): Quadres d’un exposició. Balls dels pollets a la seva closca (
orq I Tomita) ( 1’06”)

TRITESA:
BETTOVEN L ( 1770-1827): Set variacions sobre el duo Bei Mannem de la Flauta Màgica de
Mozart. Tema ( 0’58”)

VIVALDI A ( 1573-1741): Concert per Mandolina en Do. RV 425. Largo ( 2’08”)

POR

BIZET, G ( 1838-1875): Jocs d’infants Op.22. La baldufa ( 1’)
MOZART, W A (1756-1791): Música per una pantomima KV 446/416d. Larghetto (2’09”)

ESTIMACIÓ

BIZET, G ( 1838-1875): Jocs d’infants. Op. 22. La nina. ( 2’21”) 

MOZART, w a ( 1758-1791): Les petites riens. KY Apo. 10/299. Larghetto ( 1’13”)

RABIA
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KAVALESKY, D ( 1904-1979): Sis peces Op. 88. Qui té raó ? ( 0’59”)

MOZART W A ( 1756-1791). La flauta màgica. Der Holle Rache ( 2’55”)

2- Música de circ:

DUPÈRÉ.RENÉ, Alegria. Cirque du soleil ( 1994). RGA Victor.:
Emocions:
 *- Alegria : peça 5
*- Por: peça 3,9,12
*- Tristesa: 2,4,7,10
*- Ràbia: 5,8

JUTRAS BENOIT, Quiram. Cirque du solei. (1996). RGA Victor.
Emocions:
*- Alegria: 5
*- Por: 2
*- Tristesa: 1,3,9,10
*- Ràbia: 2
*- Estimació: 8

SAKI GUILLEM, Bi  Comediants ( 2001). Plus Músic.
Emocions:
*- Alegria:4, 13
*- Por:3, 9, 17, 20
*- Tristesa:2, 6, 10, 18
*- Ràbia:7,8, 11, 12, 15, 23
*- Estimació: 14, 16, 21

COMELADE Pascal, Traffic D’abstraction ( 1993). Nancy ( CCAM Studio)
Emocions:
*- Alegria:
*- Por:
*- Tristesa:
*- Ràbia:
*- Estimació:

3- Altres

IRNA TERILUFUITCH ( 1989): Música tradicional jueves d’Europa Est. Knittimg Factoy. 
Emocions:
*- Alegria 2,6
*- Tristesa: 8
*- Por: 8
*- Ràbia: 7
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5.5-VALORACIÓ: OBSERVACIÓ I INTERPRETACIÓ

Quan ens plantegem valorar el procés que està seguint una proposta com la que s’ha fet
en aquest projecte , no es pot partir d’una avaluació quantitativa, ni puntual. 

Davant la complexitat dels processos emocionals descrits , la seva valoració ha de
respondre igualment a una proposta circular, que doni peu a reflexionar sobre les
interrelacions que es retroalimentesin, es complementen, es contraposen i es van
modificant constantment.
Sota aquest paràmetre proposo dos formes complementaries d’apropar-nos a la valoració
de les experiències emocionals compartides:

- Una observació introspectiva. Insitu., descrita a partir d’uns paràmetres
que ens poden ajudar a valorar l’experiència entre l’estem visquem.
- Una observació sistemàtica i a distància, prevista abans , durant i
després de la vivència, amb els ulls centrats en un procés contret,  que
ens permeti interpretar i reprovocar situacions que ajudin a  avançar.

Observació introspectiva
La reflexió per part dels professionals que formem part d’una experiència emocional com la
que es planteja en aquest projecte ha de fer-se mentre es viu. Seria com un estat de
consciència d’allò que està passant, que permetés analitzar i actua, d’una forma quasi
simultània. 
Aquesta introspecció incito , hauria de permetre una obertura, una flexibilitat de les nostres
actituds i respostes, per tal de potenciar l’expressió i la comunicació de les persones
implicades en la interrelació.
L’obertura de punts de mira, ens permetrà:

- Una major comprensió de les subtileses que puguin sorgir 
- Una valoració de les gammes emocionals que es comparteixin
- Una escolta atenta dels moments de màxima intensitat que pot comportar

l’experiència emocional.

La nostra resposta a aquests paràmetres pot tenir igualment uns índex que ens ajudin a la
seva valoració :
SUBTILESES: 
Les relacions humanes estan fetes de subtileses, que lluny de ser poc reveladores, per la
seva mateixa textura fina, són poc escoltades, poc tingudes en compte.
Els infants , des ben petits, tenen una sensibilitat exquisit per notar-les i incorporar-les en el
seu mapa relacional. 
En ells hi ha contingudes les creences i els valors més essencials del nostre ser. 
Captar-les, ser-ne conscient i valorar-les és , segurament ,una de les eines més vàlides per
la reflexió i la intervenció educativa.



99

Els índexs a observar, sobre la nostra acció professionals, i referents a aquest paràmetre
serien:
1- Capacitat de captar i respondre a les subtileses que m’arriben dels infants i de les
famílies, ja siguin adreçades a la meva persona, com l’observació de la relació entre ells (
infant- família, infants- infants, membres de la família).
2- Oferta de subtileses per part meva davant les relacions, ja sigui entre jo i els altres, com
entre els diferents membres dels sistemes relacionals.
3- Interpretacions que en faig de les subtileses rebudes o proposades. Centrar l’atenció en
com estan fetes les coses ,a més que en el perquè.

GAMMES
La riquesa i la intel·ligència de les relacions humanes rau en el fet de saber valorar el ventall
de gammes de grisos que composa qualsevol fet vivencial. 
Les valoracions fets en blanc i negre, sense tenir en compte tots els matisos intemitjos ens
fa empobrí i distanciar.
Les paraules mai - sempre, tot - res no solen respondre a realitats globals, però a més ens
tanquen dins un discurs sense escapatòria. 
Les gammes de grisos ens donen pistes d’on podem trobar claus per avançar, per trobar el
color dins la monotonia.

Els índexs a observar referent a aquest paràmetre serien:
1- Capacitat per escoltar les gammes que es donen de forma espontània en les
experiències relacional.
2- Impulsar reflexions de les situacions que facin conscients a les persones de les gammes
que de vegades, es troben una mica, soterrades en els inconscients 
3-Analitzar.les nostres actituds i respostes i les dels altres , tenint presents les gammes i les
situacions intermitges que es donen .

INTENSITATS
La força que porta intrínseca el món emocional surt a relluir en algunes ocasions i la nostra
resposta professional serà essencial. 
La intensitat d’algunes vivències requereixen un marc on poder ser escoltades i acollides,
quan per fi decideixen sortir del seu amagatall.
Caldrà per tant:
1- Estar atent a les respostes intenses que puguin sorgir , per estar preparat per entomar.
2- Acollir aquesta força implicarà d’entrada una contenció , un coixí on la persona pugui
recolzar-se i sentir-se acceptada.
3- Canalitzar. Un cop dipositada , caldrà un canal per poder donar-li sortida, amb la intenció
de fer caminar el patiment, provocant el mínim mal possible, a un mateix i als altres.



                               PARÀMETRES PER A LA REFLEXIÓ I VALORACIÓ 

PARÀMETRES                                                              RESPOSTES A VALORAR
            Comprensió                                   Respostes    Ofertes      Interpretació
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                       Valoració                                             
                                                                                   Escolta          Impuls       Anàlisi
                              

                       Escolta                                               Atenció     Acolliment  Canalització

Observació sistemàtica. 
Aquesta reflexió requerirà un distanciament de la vivència, per poder tenir una
perspectiva sobre els processos que s’han produït, o millor encara un observador extern,
ja sigui tècnic ( audio visuals) o personal ( una persona amb rol d’observadora), ja que
quan pretenem remoure aspectes emocionals, la persona que porta al grup, forma part de
l’escena relacional, i com a tal, és un factor més dins de la proposta interactiva.
Davant la voluntat de valorar i interpretar un procés educatiu, degut a la complexitat de
factors i interrelacions que s’hi donen, hem de delimitar molt el camp a observar. Sota
aquest paràmetre definirem:

1-Què ens interessa conèixer i comprendre: EL TEMA 

� La nostra actitud com a mediadors en els processos interactius que es produeixin.
� Les potencialitats que ha ofert l’espai i els material
� La dinàmica relacional i expressiva que  s’ha creat
� Les possibilitats emocionals que ha potenciat la proposta .
� Una història personal, per a fer un seguiment del seu creixement personal o

relacional.

2-Quins aspectes volem interpretar dins dels tems escollit: OBJECTIUS

’actitud de l’adult:- 
� Descriure repertoris comunicatius:     

- Sensibilitat a nivell de contactes i mirades
- Comunicació a nivell verbal 
- Comunicació a nivell gestual 
- Proximitat corporal

� Discriminar actituds:

VENTALL
GAMMES

FORÇA INTENSITAT
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- Condueix o acompanya
- S’anticipa o segueix el ritme dels infants i les famílies 
- Condiciona el resultat
- Gaudeix de l’activitat 
- Distanciament de la proposta 

L’espai i el material:
� Tractament de l’espai, per afavorir l’activitat

- Riquesa de propostes
- Flexibilitat d’espais
- Obertura, intimitat, 
- Clima de seguretat i confiança 

� Tractament del material: 
- Presentació.
- Expressió i comunicació .
- Creativitat i la participació 
- Diversitat de llenguatges i tècniques.

La dinàmica relacional del grup :
� Respostes dels infants o de les famílies :

- Refugi en la inhibició: paralització, imitació, gest, mirada,..
- Refugi en l’excitació: riure, cridar, pallassada,...
- Refugi en els estereotips: activitats apreses, inseguretats,...
- Refugi en el grup: líders, autoritats- submisos, fases,...
- Respostes regressives.
- Expressió lliure d’ emocions i de les relacions interpersonals 

� Repertori  de relacions interpersonals: 
En relació als companys i a l’educador. En funció de si es tracta d’una relació
espontània o induïda pels altre:

- Ignora
- Rebutja 
- Fixació amb algú
- Participació paral·lela
- expressió
- Acceptació
- Passivitat
- Agressivitat
- Dominant
- Possessiva
- D’imitació
- Participació activa
- Equilibrada.

� Circumstàncies i factors que més afavoreixen aquesta relació 

La proposta en general:
� Pluralitat, riquesa, flexibilitat,... 
� Recorreguts segons el ritme o la particularitat de cada persona .

Concretant en una persona:
� Relació amb si mateix:

- Reacció a la frustració: Rebequeries, oposició, agressió als altres, a si mateix,
negació de la frustració, aïllament, l’assumeix,...
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- Culpabilitat: absència de sentit de culpa, negació, culpa als altres, s’angoixa,
l’assumeix,...

- Autoafirmació; dificultats, a través de l’agressivitat, per oposició, defenses, respecte
als altres, diàleg,..   

� Relació amb la proposta:
- Preferències de calma o dinamisme, 
- Constància, esforç,
- Aprofundiment , globalitat,.
- Implicació, aportació, participació ( directa o indirecta)

- Interessos:  pels materials, per algun tema particularment, per algun
llenguatge,...Factors que ho afavoreixen o dificulten.

- Moments i  profunditat de la relació amb la proposta,

� Expressió de les seves emocions, estats d’ànim, sentiments, sensacions :
- Espontània o induïda
- Reprimida, emmascarada, continguda,...
- Per a compartir, per a construir, destruir, relacionar-se.
- Per a conèixer el seu món intern, acceptar-lo, regular-lo
- Preferència de llenguatges.

- Condicionants que afavoreixin o entorpeixin.

� Capacitats que desenvolupa:
- D’autoregulació i equilibri
- De socialització.1
- De creació de significats.
- De creixement personal

 
3-Com utilitzarem la informació ? Per a què servirà: FUNCIÓ

� Per la retroalimentació del projecte pedagògic 
� Per la valoració dels processos dels infantes i les famílies.
� Per comunicar les reflexions amb els infants o amb les famílies.
� Per treballar amb l’equip de professionals .
� Per millorar la nostra interacció amb el grup i les persones dels grup.

4- Organització del context: COM
� Circumstàncies: Edat, nº persones, educadors i rol, temps: duradafreqüència i

període.
� Context on es donen els processos:Materials, espai,tipus d’agrupacions,
tipus d’activitat,...

    5-Pautes d’observació
� En funció del tema a observar.
� En funció de la manera de recollir la informació: escrita, audiovisual,...
� En funció del tipus d’anàlisi: obert ( narratiu, cronològic, per categories), tancat (

sistemàtic) o mixta ( barreja dels altres dos).

6- Anàlisis i interpretació

� Relació de dades: causa- efecte.
� Adjectivar processos
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� Ratificar hipòtesis
� Analitzar aspectes qualitatius i quantitatius.
� Contraposar informació amb altres observacions, contextos o processos.
� Conclusions.

7- Retroalimentació
� Canvis per a millorar
� Properes observacions i valoracions.
Les reflexions i interpretacions que es deriven de qualsevol observació, han de poder
servir per iniciar el procés educatiu de nou, modificant en algun sentit la propera
proposta. La circularitat de l’avaluació és el que li dona sentit.

La finalitat principal de les interpretacions que fem a partir d’aquestes fitxes d’observació
proposades, ha de ser la de poder matisar , ampliar la gamma cromàtica i de textures de
les vivències i relacions que se’n derivin.
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E-CONSIDERACIONS FINALS

1- Les relacions entre context, relacions interpersonals i emoció són un fluid
inseparable.

L’ésser humà és un ésser social i com a tal ,es forma i transforma a partir de les
experiències relacionals.
Els principals contextos on l’infant de 0 a 6 anys creix i s’identifica, són la família , l’escola i
la cultura on està immers. 
Com a escola, hem d’entomar i acollir, tots els contextos que aporta cada infant , si volem
afavorir un creixement emocional fluid.

2- El mon emocional té una organització que depèn de l’engranatge entre cada peça
clau del món emocional del subjecte.

Comprendre quines són les peces claus del creixement emocional, ens ajuda a posar les
bases i les condicions per afavorir-lo. 

El món emocional de cada persona té una organització i una estructura que, segons com
s’ajusta al context, pot ser complexa, senzilla, complicada , simple. En funció d’aquest
acoblament estructural, la persona podrà tenir un creixement emocional creatiu , fluid,
explosiu o monòton.

Per tal de poder escoltar i acollir als infants , des d’un punt de vista emocional, ens pot
ajudar intentar construir mentalment i analitzar l’engranatge del seu motor emocional.

3- Trobar un equilibri entre el procés d’identitat personal i el procés social, és
essencial per entendre el món emocional.

He detectat conflictes de convivència, entre les necessitats, pròpies de l’individu i les
necessitats de socialització. Sovint l’individu se sent poc reconegut i escoltat dins del
col·lectiu i alhora, el valor de comunitat, se sent poc reconegut en els individus.

Oferint espais i temps per acollir i reconèixer les necessitats individuals, dins del col·lectiu de
coetanis i dins del grup familiar, és una forma de compensar els desequilibris i per tant
millorar els conflictes de convivència.

Paral·lelament, recuperant el sentit emotiu de l’imaginari col·lectiu, que ens fa sentir units
com a grup social, ajudarem a potenciar el reconeixement de la identitat col·lectiva.

4- Les emocions naturals de l’ésser humà són les que regeixen les nostres vides.
Prendre’n consciència i compartir-les ens permet partir de l’essència més humana.

Focalitzar el projecte en les emocions naturals ha permès als infant, als professionals i a les
famílies posar els ulls al nostre cor i donar brillo a la part més essencial de nosaltres
mateixos.

Sentir , que en el fons tots i totes busquem el mateix, ser estimats, ens agrada el mateix,
sentir-nos bé amb nosaltres mateixos i que tots a vegades estem tristos, de vegades
enfadats i de vegades tenim por, ens uneix. Aquesta complicitat que es crea quan ens
“despullem “ ens ajuda a afrontar el que som i ens dona estabilitat emocional.
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Alhora, veiem que l’expressió d’aquestes emocions, és diferent en cada persona, família i
cultura i això ens dona el sentiment, també necessari de la particularitat, de la individualitat.

En un moment social de gran interculturalitat, recuperar o partir de emocions tant universals
té un gran valor emocional.

Una forma de moure l’escola ( sense inventar coses noves) és escoltar i interpretar les
actituds emocionals que mou cada context de relació. Fer una anàlisi de les actituds que
creiem bàsiques a mimar i encomanar-nos per tal de donar resposta a les necessitats
emocionals detectades, serà la base per millorar la convivència i un creixement emocional
harmònic. Establir dinàmiques de revisió de l’aplicació d’aquestes actituds , en els diferents
contextos relacionals , serà una tasca primordial.

5- L’expressió de les nostres emocions ens facilita la presa de consciència i ens
permet sentir-nos acollits pel grup.

El fet de crear un espai de trobada per deixar entrar aquestes emocions i la seva
consciència, continua sent un  repte, per cada escola. 

La proposta d’interacció que es planteja en aquest projecte no pretén ser un programa
d’aplicació. Per la mateixa coherència de la proposta no seria ni lícit ni vàlid aplicar una sèrie
d’activitats deslligades de les necessitats dels infants i dels contextos on es troben. Els
ingredients i les eines que faciliten el tractament d’aquesta proposta són prou genèriques i
obertes com per ser tingudes en compte en el moment de proposar-nos establir a l’escola ,
un espai i un temps per expressar que sentim.

Afavorir, espais d’expressió, a través dels diferents llenguatge dels que disposem
culturalment, ens enriqueix com a persones i ens dona eines pel diàleg i la convivència.
Aquesta expressió ha de ser lliure, és a dir, que no obligui a ningú a representar, allò que
sent o ha sentit. Per tant, proposem un espai de possibilitats expressives, que ens permetin
compartir emocions, passades o presents, com a fons de comunicació i creació, no com a
eina terapèutica.

El clima de seguretat i confiança que creem serà clau per arribar al món emocional. No es
poden plantejar aquestes trobades com una assignatura. Ens caldrà trobar un ambient
sensible i propici per compartir un tresor tant delicat.

6- Recuperar el sentit vital a través de la bellesa i dels valors ètics i humans.

El món emocional està en la base de la nostra força vital i va molt lligada als valors humans,
a l’essència de la persona. 
La força profunda que mou als infants d’aquestes primeres edats parteix d’aquest sentit vital
, que els dona una frescor, sensibilitat i intuïció , només pròpia de la cultura de la infància. 

Des de l’escola hem de donar sortida aquesta força canalitzant-la a través de la bellesa. La
contemplació, l’admiració, la seducció són estratègies, que si deixem als infants que les
utilitzin, són una font d’ expressió i  una forma de construcció  i creació.

Hauríem de recuperar la cultura de la infància, allò natural que comporta ser infant, per
recuperar valors humans que la pròpia inèrcia a del món adult ens porta a perdre. Escoltar
als infants ens pot servir als adults per tornar a l’essència emocional.

La bellesa és un camí fluid i planer per endinsar-nos hi.
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