
26 LAVANGUARDIA DIMECRES, 10 JULIOL 2013

MAITE GUTIÉRREZ
Barcelona

D os alumnes es
barallen a clas-
se; fan xivarri,
són incapaços
de calmar-se i
acaben provo-

cant mal clima a l’aula. Així no
hi ha qui es concentri. La situa-
ció es torna a repetir altres
dies... Com es pot aturar? Da-
vant situacions com aquestes,
cada vegada més escoles recor-
ren a l’educació emocional. Una
bona gestió de les emocions
millora l’ambient de classe i els
resultats acadèmics, sostenen
els professors.
Els alumnes no són ordina-

dors ni tauletes. La transmissió
de coneixements i prou, sense
tenir en compte l’estat d’ànim
de la persona, no és efectiva, as-
senyala Pere Vilaseca, professor

de les Escoles Pies que s’ha espe-
cialitzat en educació emocional.
“La neurociència ja ho ha de-
mostrat: quan un alumne se sent
bé estàmés predisposat a apren-
dre, i fixa els coneixements
d’una forma més profunda”. En
canvi, si està rabiós contínua-
ment, o bé enfadat o trist, li cos-
tarà parar atenció, i és probable
que acabi molestant els seus
companys.
La gestió dels estats d’ànim no

forma part del currículum de les
facultats de magisteri. En gene-
ral, els professors no reben for-
mació sobre això. Rafel Bisquer-
ra, director del Màster en Edu-
cació Emocional de la Univer-

sitat de Barcelona i introductor
d’aquesta disciplina a Catalu-
nya, calcula que un 5% de cen-
tres escolars tenen un pla elabo-
rat de gestió dels sentiments. La
xifra, però, va en augment.
Molts professors s’han vist obli-
gats a preparar-se. La realitat ho
reclama. Mercè León, mestra
d’educació infantil a l’Escola Pia

de Granollers, explica que cada
vegada veuen més alumnes amb
problemes personals. “L’escola
és un reflex del que passa a la so-
cietat: hi ha moltes famílies a
l’atur, ambuna situació econòmi-
ca complicada, pares que se sepa-
ren o famílies desestructura-
des..., i tot això afecta el nen”, diu
León. A la seva escola treballen

sistemàticament les emocions.
Cada dia fan algun exercici per
fer aflorar emocions, perquè els
alumnes en siguin conscients,
pensin per què se senten així i
aprenguin a controlar-les. La
mestra anima els alumnes a fer-
se una abraçada. “Ésmolt possi-
ble que al nen que no abraça,
que es queda apartat, li passi al-

guna cosa. Aquesta feina siste-
màtica ens permet veure coses
del nen que, altrament, passari-
en desapercebudes, i millora la
relació professor-alumne”, afir-
ma. Un altre dia, els estudiants
han de triar entre diverses cares
l’estat d’ànim amb què se senten
més identificats, i explicar per
què. A vegades els pares també

NECESSITAT

Els professors veuen
cada vegada més
casos d’alumnes amb
problemes familiars

EQUIL IBRI SÍ , REPRESSIÓ NO

L’educació emocional
ajuda a gestionar
els estats d’ànim
dels estudiants

1 Consciència emocional
El Grup de Recerca en Orientació Psico-
pedagògica de la Universitat de Barcelona

estableix cinc punts. El primer és la conscièn-
cia emocional. Consisteix a conèixer les pròpi-
es emocions i les dels altres. Això suposa saber
distingir entre pensaments, accions i emocions,
i arribar a comprendre’n les causes i les con-
seqüències.

3Autonomia emocional
Es tracta de la capacitat de no veure’s “seri-
osament afectat” pels estímuls de l’entorn.

L’autonomia emocional s’aconsegueix quan una
persona és sensible però no vulnerable, quan
troba l’equilibri entre la dependència emocional
i la desvinculació. Això requereix “una sana auto-
estima”, autoconfiança, responsabilitat i moti-
vació.

Benestar personal i educació

2Regulació emocional
Significa donar una resposta apropiada
per a les emocions que s’experimenten.

No s’ha de confondre la regulació emocional
amb la repressió. “La regulació consisteix en
el difícil equilibri entre la repressió i el descon-
trol”, afirma l’informe de Sant Joan de Déu. La
tolerància a la frustració, l’empatia o la gestió
de la ira ajuden a regular les emocions.

Emocionsa l’aula
L’educació dels sentiments millora el clima a classe i el rendiment acadèmic

Tendències

Què es treballa en l’educació emocional
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Alguns estudis asseguren que l’èxit
escolar no es basa només en el
coeficient intel·lectual que
tingui l’alumne

La relació entre el coeficient
intel·lectual i l’eficàcia de les
persones a l’hora d’exercir la seva
professió no supera el 25%

Saber empatitzar i controlar les
emocions també ajuda a tenir
èxit professional

El cervell creix fins als 25 anys,
entre els joves és més plàstic
que entre els adults

LLIBERT TEIXIDÓ

participen en aquests exercicis.
L’empatia, el treball en equip, la
solidaritat, l’esforç personal,
l’autoestima... són aspectes que
es treballen mitjançant l’educa-
ció emocional. “L’escola no no-
més ha de transmetre contin-
guts acadèmics, té un aspecte so-
cial que ha de desenvolupar, i
que cada vegada ésmés necessa-
ri”, continua León.
En definitiva, l’educació emo-

cional ajuda a “preparar els
alumnes per a la vida”, assenya-
la Pere Vilaseca. Aquest profes-
sor recorda casos d’alumnes que
treienmolt bones notes a escola,
però que després no han tingut
èxit en la vida. Potser no eren ca-
paços de tenir bones relacions
socials, o de treballar en equip, o

es deixaven portar sempre per
sentiments negatius. “La raó no
assegura l’èxit, també cal tenir
en compte l’estat emocional”,
continua dient Vilaseca. El psi-
còleg nord-americàDaniel Gole-
man, un dels pioners d’aquesta
disciplina, indica que la relació
entre el coeficient intel·lectual
d’una persona i l’eficàcia a l’ho-
ra d’exercir la seva professió no
supera el 25%. La resta es deu a
altres factors.
A les Escoles Pies fa dos anys

que formen els més de mil pro-
fessors que tenen en educació
emocional. Laia Mestres és una
de les docents que s’han prepa-
rat per gestionar estats d’ànim.
És professora d’FP a Barcelona i
centra la seva feina en els alum-

nes de grau mitjà que no tenen
el títol de batxillerat, però que
volen estudiar un cicle d’FP su-
perior. Per aconseguir-ho, han
de superar un curs pont. “Solen
ser alumnes amb un historial
acadèmic complicat, amb l’auto-
estima baixa, i amb l’educació
emocional hem aconseguit dis-
minuir els conflictes a classe i
millorar els resultats acadè-
mics”, afirma. Cada curs hi dedi-
quen 50 hores. “Com t’imagi-
nes, d’aquí tres anys?”, pregunta
unprofessor a un alumne. “Estu-
diant a la universitat”, contesta
ell. S’ha marcat un objectiu, i el
professor li diu que elabori un
pla per arribar-hi. És un dels
exercicis que fan a la tutoria. A
més, posen èmfasi en la intros-
pecció. “Els ensenyem a estar en
silenci i reflexionar”.
L’educació emocional no es

queda a l’aula. Casals o cases de
colònies comencen a tenir-la en
compte. La Fundació per a
l’Educació La Granja, a Santa
Maria de Palautordera, fa deu
anys que organitza colònies per
a escoles interessades a millorar
les relacions dels alumnes, l’em-
patia o la resistència a la frustra-
ció. Cristina Gutiérrez, coordi-
nadora de la fundació, explica
que reben nens amb “moltes
pors, perquè han estat sobrepro-

tegits”, i poca autonomia perso-
nal.Mitjançant activitats a la na-
turalesa incideixen en les dinà-
miques de grup. Un dels exerci-
cis que proposen és assolir un
objectiu –per això han de cons-
truir ponts, passar per un pneu-
màtic...–. Així els alumnes apre-
nen a treballar en equip i a fer
estratègia.
“Una altra activitat consisteix

a dir coses positives d’un com-
pany amb qui no t’avens, i anar
avançant al seu costat”, diu Gu-
tiérrez. “El canvi que expe-
rimenten els nens si es tenen en
compte les seves emocions i els
ajudes a ser-ne conscients és
increïble”.c

FENOMEN INCIPIENT

Un 5% d’escoles
ja disposen d’un
pla d’educació
emocional

LA INFLUÈNCIA DE
LA INTEL·L IGÈNCIA
EMOCIONAL

Plasticitat cerebral

NEUROCIÈNCIA

Si l’alumne se sent bé,
està més predisposat
a aprendre i fixa més
bé els continguts

Segons Daniel Goleman

COM EM SENTO? L’alumne con-
testa a aquesta pregunta. Així
aprèn a relacionar-se amb el
món emocional, a identificar el
seu estat d’ànim i esbrinar què
l’hi ha provocat. El professor
també ha d’explicar com se
sent. D’aquesta forma també
es treballa el vocabulari i l’ex-
pressió oral i escrita.

PENSO I SENTO COSES POSITI-
VES. Una manera de sentir-se
millor és pensar en alguna co-
sa positiva. Aquí els alumnes
escriuen què els produeix ale-
gria o benestar, i després expo-
sen les seves frases a tota la
classe. A partir d’aquí es pot
organitzar un debat entre tota
la classe.

EM CUIDEN I EM CUIDO. Organit-
zar activitats en les quals els
alumnes se sentin cuidats i
respectats pels altres afavoreix
les relacions socials i l’autoesti-
ma. Ballar en parelles, fer abra-

çades i dir coses positives d’un
altre company contribueix a
fomentar aquests sentiments.

COMUNICAR EMOCIONS. Tot-
hom necessita sentir-se escol-
tat, sobretot quan se sent aba-
tut. L’informe de l’hospital
Sant Joan de Déu proposa
d’instal·lar dues bústies a clas-
se, una per a les emocions posi-
tives i una altra per a les nega-
tives. Els alumnes escriuen els
agraïments, felicitacions, quei-
xes o conflictes en un paper i
el dipositen a cada una de les
bústies. Cada dia, el professor
extreu un missatge i es comen-
ta a classe.

ENUIG. Cal ensenyar a expres-
sar-lo d’una forma adequada.
Es pot començar escrivint les
situacions que produeixen mal-
estar a cada alumne, què fa
quan s’enfada i com es compor-
ta o com respon si algú s’enfa-
da amb ell.

Bon gestor

4Habilitats emocionals
Constitueixen un conjunt de competències
que faciliten les relacions interpersonals.

“Les relacions socials estan entreteixides d’emo-
cions”, assenyala l’informe de l’hospital pedià-
tric. El fet d’escoltar els altres o la capacitat d’em-
patitzar obren la porta a actituds socials i n’evi-
ten altres d’antisocials, com el racisme o el mas-
clisme.

5 Competències per a la vida i el benestar
Un conjunt d’habilitats, actituds i valors
que promouen la construcció del benestar

personal i social. “El benestar emocional és el
que més s’acosta a la felicitat, entesa com l’expe-
riència d’emocions positives”, diu l’estudi de
Sant Joan de Déu. Aquests estats no arriben per
si sols, sinó que és la persona qui ha de cons-
truir-los.

A CASA

No només CI

En equip. Alumnes a
la masia La Granja,
on treballen la gestió
d’emocions

U n 36% d’estudiants
afirma que sent es-
très a causa de les si-
tuacions que viuen a

l’escola, segons un estudi de
l’hospital Sant Joan de Déu co-
ordinat per Rafel Bisquerra. Un
altre 32% se sent nerviós per

l’ambient que hi ha a casa seva i
un 21% per les burles dels seus
companys. L’informe d’aquest
hospital pediàtric proposa uns
senzills exercicis per solucio-
nar conflictes i fomentar emoci-
ons positives tant a casa com a
l’escola.

Alguns exercicis senzills fomenten les
emocions positives a casa i a l’escola

Entrepares
imestres

AMB MÚSICA. La música té
efectes sobre les emocions i
pot contribuir al benestar per-
sonal. Els professionals propo-
sen que pares i fills escoltin
algunes cançons junts i que
els nens assenyalin quines els
provoquen tranquil·litat, cal-
ma, ansietat, alegria o tristesa.
D’aquesta manera, diuen, la
música es converteix en un
recurs per a la gestió emocio-
nal. Els pares han de detectar
si el seu fill està estressat, en-
fadat o trist i quin tipus de
música pot ajudar a canviar
aquest estat d’ànim. Alhora,
també pot ajudar-lo a connec-
tar amb l’emoció que establei-
xi després d’haver escoltat la
cançó.

JOC COMPARTIT. Els pares hau-
rien de passar part del seu
temps lliure amb els fills i ju-
gar, sense arribar a crear de-
pendència. Jugar junts fomen-
ta viure experiències positives

que contribueixen a la relació
pare-fill i al desenvolupament
emocional del nen.

CONTACTE I AFECTE. Tothom
necessita que li facin carícies i
que li dediquin mostres d’afec-
te, tingui l’edat que tingui. Re-
bre i fer carícies ajuda el nen a
sentir-se bé. L’informe de Sant
Joan de Déu assenyala que
demostrar amor als fills és
“imprescindible”. Un nen amb
falta de contacte físic, afegei-
xen, té més probabilitats de
tenir relacions interpersonals
menys satisfactòries i de mani-
festar conductes antisocials.

SER SINCERS. L’estudi de l’hos-
pital Sant Joan de Déu anima
a trobar espais on mantenir
una comunicació oberta amb
els fills i mostrar confiança. Si
els pares expliquen com se
senten ells, les seves emocions
i problemes, els fills també ho
faran.

A L’ESCOLA


