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Resum 
 

Amb aquest treball es pretén comprovar, si l’aplicació d’un conjunt 

d’activitats dirigides a treballar les emocions, millora les habilitats socials 

dels alumnes d’Educació Infantil. En primer lloc, es presenta un marc teòric 

basat en les aportacions i els descobriments de diferents autors sobre 

diversos aspectes relacionats amb les emocions i, sobre la importància de 

crear un bon clima dins d’una aula. Posteriorment es presenta el 

desenvolupament de les activitats que s’han posat en pràctica a l’aula. Per 

últim, es fa un anàlisi de les dades recollides en aquest estudi i se’n 

mostren els resultats i les conclusions que s’han extret. 

 

Paraules clau: Emocions, Educació emocional, clima d’aula, habilitats 

socials, Educació Infantil. 

 

Abstract  

 

The aim in this piece of work is to prove, if the social skills in preschool 

children improve when working activities related to emotions. The thesis is 

divided in three parts: First, the theory section is based on different 

author’s theories about emotions and the importance of creating a positive 

environment in the class. The second part of the thesis put into practice the 

activities in a classroom. And the last one, analyse and interpret the results 

and draw conclusions.  

 

Key words: Emotions, emotional education, classroom environment, social 

skills, early childhood education.  
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Introducció 
 

El treball que s’exposa pretén mostrar un estudi que s’ha realitzat en una 

aula de P3 de l’escola Antaviana de Barcelona. La investigació que es 

presenta a continuació parteix d’una intervenció basada en el treball de les 

emocions per poder observar si la pràctica d’aquestes activitats influeix en 

les habilitats socials d’educació infantil. 

 

El treball de final de grau realitzat està estructurat de la següent manera: 

 

A l’inici es troba una explicació sobre quins són els propòsits del treball que 

s’ha realitzat on s’exposa la pregunta de recerca realitzada, la justificació 

del tema escollit i quins són els objectius que es volen assolir realitzant el 

treball plantejat. 

 

A continuació es troba la part conceptual del treball, en la qual es presenta 

el marc teòric amb una descripció conceptual sobre l’educació emocional i la 

importància de generar un bon clima d’aula. 

 

Seguidament s’exposa la metodologia emprada per a la realització de la 

investigació duta a terme i la seqüència d’activitats que s’han desenvolupat 

a l’aula. 

 

Per posar el punt i final al treball, es presenten els resultats que s’han 

obtingut després de la realització de les intervencions a l’aula; així com les i 

les conclusions extretes. 

 

El treball de l’educació emocional a les escoles actuals és essencial per 

formar persones i futurs ciutadans d’una manera global. Treballar l’educació 

emocional dins l’aula és bàsic per millorar el benestar de tots els infants i 

també, ajuda a la cohesió de grup, millorant així el treball dins l’aula i 

afavorint a generar un clima més agradable i càlid. 
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L’objectiu de l’educació emocional és aprendre a reconèixer les emocions, 

per saber expressar-les i gestionar-les correctament. Des de l’escola caldria 

fomentar aquest treball per tal de desenvolupar, de manera global, les 

potencialitats dels infants. Incidir-hi permetria aconseguir que els alumnes 

tinguessin una actitud positiva davant la vida, els ajudaria a què poguessin 

agafar més confiança en ells mateixos, a millorar el seu benestar personal i, 

tanmateix, a establir millors relacions amb els altres. 
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1 Propòsit/s del TFG 
 

1.1 Pregunta de recerca  

 

Repercuteix la identificació i expressió de les emocions bàsiques en les 

habilitats socials d’infants de 3 anys? 

1.2 Justificació de l’ interès del tema  
 

La capacitat per identificar i expressar les emocions des de ben petits pot 

ser un punt de partida per a què, posteriorment, siguin capaços d’entendre i 

reconèixer els seus sentiments i facilitar que tinguin una major capacitat per 

emfasitzar i entendre a l’altre.  

 

Treballar els sentiments i les emocions dins l’aula des de l’etapa d’educació 

infantil, contribuiria a millorar l’autoconsciència i la confiança en un mateix 

(dominant les emocions i els impulsos) i alhora, augmentaria l’empatia i la 

col·laboració entre els alumnes. 

 

A més a més, treballar les emocions amb els més petits és important per a 

què es puguin conèixer millor tant a sí mateixos com als altres. És 

primordial que dins d’una aula es coneguin i respectin tots els infants,  ja 

que d’aquesta manera, afavorirem a generar un bon clima.  

 

Si el clima de l’aula no és l’adequat, influenciarà negativament en els 

aprenentatges que es donin. Per tant, un bon clima a l’aula influeix de 

manera positiva en la disposició dels alumnes respecte a l’adquisició de 

nous aprenentatges. 
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1.3 Objectiu  
 

1. Identificar possibles canvis que es puguin produir en les habilitats 

socials entre infants de P3 després de desenvolupar un treball sobre 

les emocions pel que fa a: 

 

- Ser capaços d’expressar i identificar sentiments en el seu propi 

cos i en el dels altres. 

- Iniciar actituds d’empatia amb els seus iguals, com el 

desenvolupament de les habilitats socials 
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2 Marc conceptual 
 

En aquest capítol abordarem un conjunt d’aspectes, uns més relacionats 

amb termes i conceptes sobre les emocions i altres on es parla de la 

importància d’un bon clima d’aula i de la seva influència en la millora dels 

aprenentatges que es donen dins d’aquesta. 

2.1 Conceptes relacionats amb les emocions 
 

A dia d’avui, no existeix un acord entre els diferents autors que han definit 

el terme ‘emoció’. Tot i el difícil acord per arribar a definir el concepte 

d’emoció Mireya Vivas, Domingo Gallego i Belkis Gonzalez (2007:17) 

destaquen el següent: 

 

- L’emoció és un procés complex, multidimensional, en el que està 

integrades respostes de tipus neuro-fisiològic, motor i cognitiu. 

 

- Les emocions són indispensables per la presa de decisions perquè 

orienten en la direcció adequada. 

 

- Les emocions han acabat integrant-se en el sistema nerviós en forma 

de tendències innates i automàtiques (Golemant,2001) citat en 

(Vivas, Gallego, i González, 2007) 

 

- Tots tenim dues ments, una que pensa i l’altre que sent, i aquestes 

dues formes de coneixement interactuen per construir la nostra vida 

mental (Goleman,2001) citat en (Vivas, Gallego, i González, 2007) 

 

- Les emocions són part de la nostra intel·ligència. És necessari 

resoldre la divisió entre emocional i racional, donant un nou pas 

evolutiu cultural (Greenberg, 2000) citat en (Vivas, Gallego, i 

González, 2007) 

 

- Les emocions són importants per exercitar la raó. L’emoció guia les 

nostres decisions juntament amb la ment racional. Una persona amb 

mancances emocionals no només seria menys intel·ligent, sinó que 
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també seria menys racional.(Evans,2002) citat en (Vivas, Gallego, i 

González, 2007) 

2.1.1 Concepte d’emoció 

 

A continuació exposaré la definició d’emoció que suggereix Bisquerra 

(2010:61) tot i que cal remarcar que encara està per realitzar-se una 

definició que sigui àmpliament acceptada. 

 

“L’emoció és un estat complex 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 esdeveniment extern o intern”. 

 

Rafael Bisquerra ens afina més la definició d’emoció, tot considerant que: 

“La pròpia paraula ens indica quin és el seu significat. Prové del llatí movere 

(moure), juntament amb el prefix e- que ens indica moure cap a fora, 

treure fora de nosaltres”. 

2.2 Que és l’educació emocional 
 

Existeixen diferents autors que defineixen, cadascú a la seva manera i 

considerant essencial uns aspectes determinats, el terme d’educació 

emocional. De les diferents definicions que els autors han proposat sobre el 

terme, m’agradaria destacar la que determina Bisquerra (2000) citat en 

(Alzina i Escoda, 2012) qui entén l’educació emocional com “un procés 

continu i permanent, que pretén potenciar el desenvolupament de les 

competències emocionals com element essencial del desenvolupament 

humà, com objectiu de capacitar-lo per la vida i amb la finalitat 

d’augmentar el benestar personal i social”. 

 

Bisquerra (2003:27) ens fa un aclariment sobre la definició que exposa 

sobre el concepte d’educació emocional. Considera que “l’educació 

emocional és un procés educatiu continu i permanent, ja que ha d’estar 

present al llarg de tot el currículum acadèmic i en la formació permanent al 

llarg de tota la vida. És a dir, l’educació emocional té un enfoc del cicle vital. 
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L’educació emocional es proposa optimitzar el desenvolupament humà. És a 

dir, el desenvolupament personal i social; o dit d’una altra manera: el 

desenvolupament de la personalitat integral de l’individu”. 

 

És important treballar des de petits l’educació emocional perquè aporta 

grans beneficis, tant immediats com posteriors, per a l’alumnat. Alguns dels 

objectius més importants de l’educació emocional Segons Rafael Bisquerra 

Alzina i Núria Pérez Escoda són: “adquirir un millor coneixement de les 

pròpies emocions; identificar les emocions dels demés; denominar a les 

emocions correctament; desenvolupar l’habilitat de regular les pròpies 

emocions; passar de la tolerància a la frustració; prevenir els efectes nocius 

de les emocions negatives; desenvolupar l’habilitat per generar emocions 

positives; desenvolupar l’habilitat d’automotivar-se; adoptar una actitud 

positiva davant de la vida, etc.”. (Alzina i Escoda, 2012) 

 

Per tant, és important destacar que l’educació emocional per a la 

convivència planteja com a objectius promoure competències socials i 

emocionals que afavoreixin a millorar les relacions interpersonals, així com 

el benestar personal i social. Entre aquestes competències hi ha incloses: 

l’autoestima, l’autoeficàcia, la motivació, l’empatia, l’assertivitat, 

reconeixement i expressió d’emocions. (Castilla i Iranzo, 2009)  

2.2.1 Justificació i necessitat de l’educació emocional a l’escola 

 

L’escola és un dels mitjans més importants a través del qual el nen 

aprendrà i es veurà influenciat. A l’escola, per tant, s’hauria de plantejar 

ensenyar als alumnes a ser emocionalment més intel·ligents, dotant-los 

d’estratègies i habilitats emocionals bàsiques que els protegeixin dels 

factors de risc o, almenys, que disminueixin els seus efectes negatius. 

(Viloria, 2005) 

 

A l’àmbit escolar, les habilitats emocionals no es tenen en compte com un 

aspecte curricular important a tractar. La manera de tractar-les actualment, 

és duran les hores destinades per tutoria i, en el fons, aquestes habilitats 

s’han d’ensenyar i aprendre.  S’han de conèixer tant a nivell conceptual com 
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procedimental (comportaments que han de manifestar-se en les relacions 

diàries entre els alumnes i professors en la comunitat educativa). Com a 

conseqüència, han de produir-se una sèrie d’actituds positives de 

sensibilització davant la necessitat de descobrir les emocions i sentiments 

propis i aliens, i la convivència social i personal de millorar les relacions 

interpersonals (Vallés, 2000) citat en (Viloria, 2005:115)  

 

Entre diversos arguments, segons M.Alvarez citat en (Viloria, 2005) senyala 

diverses raons per justificar l’educació emocional: 

 

1. Situacions Vitals: 

 

-  En les vivències personals de la nostra vida experimentem 

emocions contínuament.  

-   Contínuament estem rebent estímuls que ens produeixen 

tensió emocional: imprevistos, conflictes, malalties... 

-   Tenim conflictes entre el que desitgem i el que pensem que 

haurien fer. 

 

2. Situacions educatives 

 

- La finalitat de l’educació és el ple desenvolupament integral de 

l’alumne. En aquest desenvolupament podem distingir tant el cognitiu 

com l’emocional. 

- L’informe Delors senyala quatre pilars de l’educació: 

a)aprendre a conèixer; b)aprendre a fer; c)aprendre a conviure; 

d)aprendre a ser. Els dos últim són els que estan relacionats amb la 

intel·ligència emocional. 

- El rol tradicional del mestre, centrat en la transmissió de 

coneixement, està canviant. L’obsolescència del coneixement i les 

noves tecnologies fan que es pugui adquirir coneixement en el 

moment en que es necessiti. En relació a aquest aspecte, la dimensió 

de recolzament emocional del professor passa a ser essencial. 

- “Coneix-te a tu mateix” ha sigut un dels objectius de l’èsser 

humà i ha d’estar present en l’educació. Dins d’aquest 
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autoconeixement, un dels aspectes més importants és la dimensió 

emocional 

- L’educació és un procés caracteritzat per la relació 

interpersonal. Tota relació interpersonal està impregnada per 

fenòmens emocionals. 

 

3. Situacions socials: 

 

 Les relacions socials poden ser una font de conflictes, tant en la 

professió, la família, comunitat o temps lliure com en qualsevol 

context en el qual es desenvolupi la vida d’una persona. Aquests 

conflictes afecten als sentiments 

 

4. Arguments psicopedagògics 

 

Segons la teoria de les intel·ligències múltiples (Gardner, 1985) es 

pot distingir entre altres tipus d’intel·ligència, una intel·ligència 

interpersonal i un altre intrapersonal. Ambdues són la base de la 

intel·ligència emocional. Com senyala Gardner (1985:47) centrar-se 

exclusivament en les capacitats lingüístiques i lògiques durant 

l’escolaritat formal pot suposar una estada per els individus que 

tenen capacitat en altres intel·ligències. S’observa uns índex elevats 

de fracàs escolar, dificultats d’aprenentatge... aquests fets provoquen 

estats emocionals negatius. 

2.2.2 Educació i competència emocional 

 

Sabem que, la finalitat de l’educació és inferir i treballar per afavorir a un 

desenvolupament ple de la personalitat integral dels individus. Dins 

d’aquest desenvolupament, podem diferenciar dos grans aspectes: el 

desenvolupament cognitiu i el desenvolupament emocional. 

 

Fins fa uns anys enrere la funció del professor era transmetre coneixements 

als alumnes dins l’aula. Paulatinament, el rol del professorat ha anat 

evolucionant a conseqüència de l’aparició de les noves tecnologies i els nous 
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models d’aprenentatge. L’era de la Internet ha permès adquirir els 

coneixements de manera immediata en el moment precís.  

 

Per tant, tenint en compte aquest aspecte, és essencial que el rol del 

professor deixi de ser l’encarregat de transmetre coneixements i passi a ser 

un recolzament emocional en el procés d’aprenentatge dels alumnes. 

Per tant, com diu Bisquerra (2003:20) “en el segle XXI probablement es 

passi del rol tradicional del professor instructor centrat en la matèria a un 

educador que orienti l’aprenentatge de l’estudiant, al qual ofereix 

recolzament emocional”. 

 

S’observen uns índex elevats de fracàs escolar, dificultats d’aprenentatge, 

estrès davant d’exàmens, abandonament en els estudis universitaris, etc. 

Tots aquests fets provoquen estats emocionals negatius, com l’apatia o la 

depressió. Tot això està relacionat amb deficiències en la maduresa i 

l’equilibri emocional que reclama una atenció per part del sistema educatiu.  

 

El conegut Informe a la UNESCO de la Comission Internacional sobre la 

Educación para el siglo XXI. La Educación encierra un tesoro (Delors, 1996) 

citat en (Bisquerra R. , 2003: 20) assenyala que per fer front als nous 

desafiaments del segle XXI es fa imprescindible assignar nous objectius a 

l’educació, i per tant modificar la idea que es té de la seva utilitat.  Amb 

l’objectiu de complir la seva missió, l’educació hauria d’organitzar-se al 

voltant de quatre pilars: a)aprendre a conèixer; b)Aprendre a fer; 

c)Aprendre a viure junts; i d)Aprendre a ser.  

 

Queda clar que fins ara la pràctica educativa s’ha centrat en el primer, i en 

menor mesura en el segon. Els dos últims han estat pràcticament absents; 

els quals tenen molt en comú amb l’educació emocional. 

 

Per tant, sembla evident que en el segle XXI hem d’oblidar el professor 

tradicional que es dedica única i exclusivament a la transmissió de 

coneixements i passar a generar professors que es dediquin a 

l’acompanyament en els aprenentatges que realitzen els alumnes.  
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Per afavorir a treballar en els dos últims pilars que la UNESCO  destaca com 

a imprescindibles en l’educació, és evident que cal treballar amb els 

alumnes aspectes emocionals. Conèixer les pròpies emocions, la relació que 

aquestes tenen amb els nostres pensaments i comportaments això, hauria 

de ser un dels objectius de l’educació. 

2.2.3 Impacte de l’ensenyament sobre les emocions 
 

Treballar la intel·ligència emocional (a partir d’ara IE) a l’escola, té forces 

impactes positius per els alumnes. Després d’haver llegit molts dels articles 

que parlen sobre l’impacte de la intel·ligència emocional en l’ensenyament, 

la primera de les afirmacions que cal fer és que la carència de les habilitats 

de intel·ligència emocional afecten als estudiants dins i fora del context 

escolar. 

 

Existeixen quatre àrees fonamentals en les quals influeix de manera positiva 

el treball de la IE a l’escola. Aquestes quatre àrees són: 

 

1. Intel·ligència emocional y las relacions interpersonals 

 

Les persones emocionalment intel·ligents tenen dos grans habilitats 

importants a destacar. Per una banda, són més hàbils per percebre, 

comprendre i gestionar les seves pròpies emocions i com a 

conseqüència, per altra banda, si són capaços de gestionar les seves 

emocions, seran capaços de gestionar les emocions dels altres. 

D’aquesta manera, la IE juga un paper essencial en l’establiment, 

manteniment i qualitat de les relacions interpersonals. Cal destacar, que 

les habilitats interpersonals són un component de la vida social que 

ajuda a les persones a interactuar i posseir habilitats de regulació. 

(Extremera & Fernández, 2004) 

 

Alguns estudis anglosaxons han trobat dades empíriques entre la IE i les 

relacions interpersonals. Per exemple, mitjançant autoinformes s’han 

trobat relacions positives entre una elevada IE i millor qualitat de les 

relacions socials (Schutte, Malouff, Bobik et al., 2001) citat en  

(Extremera & Fernández, 2004: 6). Un altre estudi realitzat amb 
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alumnes de primària que van obtenir puntuacions més elevades en una 

versió infantil del MEIS1 eren avaluats pels seus companys com menys 

agressius i els mestres els consideraven més propensos als 

comportaments pro socials que els estudiants amb puntuació baixa en IE 

(Rubin, 1999) citat per (Extremera i Fernández, 2004:7)  

 

2. Intel·ligència emocional i benestar psicològic 

En els últims anys s’han realitzat un seguit d’estudis centrats en l’anàlisi 

del paper de la IE en el benestar psicològic dels alumnes. La majoria 

d’aquests estudis estan basats en el marc teòric proposat per Mayer y 

Salovey (1997) citat en (Extremera i Fernández, 2004: 5) els que 

defensen la IE amb els seus quatre components: percepció (reconèixer 

de forma conscient les nostres emocions i identificar que sentim i ser 

capaços de donar-li una etiqueta verbal), assimilació (capacitat per 

generar sentiments que faciliten el pensament), comprensió (integrar el 

que sentim dins dels nostres pensaments i saber considerar la 

complexitat dels canvis emocionals) i regulació (dirigir i conduir les 

emocions tant positives com negatives de manera eficaç). 

 

Els estudis realitzats en Estats Units han mostrat que els alumnes 

universitaris amb més IE presenten un menor nombre de símptomes 

físics, menys ansietat i depressió, major autoestima, major satisfacció 

interpersonal i major utilització d’estratègies d’afrontament actiu per 

solucionar problemes (Extremera i Fernández, 2004: 5) 

 

3. Intel·ligència emocionals i rendiment escolar 

 

La capacitat per atendre a les nostres emocions, experimentar amb 

claredat els sentiments i poder reparar els estats d’ànim negatius influirà 

de forma directa sobre la salut mental dels estudiants i aquest equilibri 

psicològic, a la vegada, està relacionat i afecta al rendiment acadèmic 

final. (Fernández-Berrocal i Aranda, 2008) 

                                                           
1
 Multifactor Emotional intelligence scale: prova que mesura la capacitat d’intel•ligència emocional. Mesura 

quatre branques de la intel•ligència emocional, en base a la teoria desenvolupada pels Drs. Mayer y 
Salovey: La identificació de les emocions, l’ús de les emocions, entendre les emocions i la gestió de les 
emocions 
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Els primers estudis anglosaxons realitzats en població universitària van 

acreditar una relació directa entre IE i rendiment acadèmic. En un dels 

estudis es van demostrar evidències del vincle entre IE i rendiment, 

mitjançant un disseny longitudinal per comprovar si les puntuacions en 

IE avaluades al començar el curs acadèmic permetien predir les 

puntuacions obtingudes en les notes finals. Les dades van demostrar que 

les puntuacions en IE predeien significativament la nota mitjana dels 

alumnes (Schutte, MaIouff, Hall et al., 1998) citat en (Extremera i 

Fernández,2004:8) 

 

Per una altra banda, Barchard (2003) citat en (Extremera i Fernández, 

2004) va avaluar a estudiants universitaris mitjançant una prova 

d’habilitat d’IE (MSCEIT), però controlant habilitats cognitives que 

tradicionalment s’han vist relacionades amb el rendiment (habilitat 

verbal, raonament inductiu, visualització), juntament amb variables 

clàssiques de personalitat. Els seus resultats recolzen la idea de què els 

nivells de IE dels universitaris predeien les notes obtingudes al finalitzar 

l’any lectiu.  

 

Per tant, la intel·ligència emocional es suma a les habilitats cognitives 

que afavoreixen a una millora en el rendiment escolar. 

 

4. Intel·ligència emocional i disminució de les conductes 

disruptives 

Extremera i Fernández (2004:10) expliquen que els estudis que s’han 

realitzat han confirmat que “una baixa intel·ligència emocional és un 

factor clau en l’aparició de conductes disruptives caracteritzades per un 

dèficit emocional”. Per tant, és lògic que els alumnes amb baixos nivells 

d’Intel·ligència emocional presentin majors nivells d’impulsivitat i pitjors 

habilitats interpersonals i socials, el que afavoreix al desenvolupament 

de diversos comportaments antisocials (Extremera i Fernández, 2002) 

citat en (Fernández-Berrocal i Aranda, 2008) 

Algunes investigacions a l’aula han relacionat la violència i la manca de 

comportaments pro socials dels alumnes amb un nivell baix d’IE. 
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Aquestes investigacions confirmen relacions positives i significatives 

entre alumnes emocionalment intel·ligents. Els companys avaluen a 

aquests alumnes de manera més positiva i considerant que presenten 

menys comportaments agressius a l’aula i, per part del mestre, els 

alumnes amb un alt nivell d’IE desenvolupen més conductes pro socials 

cap als demés que la resta dels alumnes (Rubin, 1999) citat en 

(Extremera i Fernández,2004:10) 

 

En conclusió, els autors plantegen que és possible que sigui necessari un 

nivell mínim d’IE per realitzar activitats socials correctes.  

 

2.3 El clima a l’aula 
 

El mestre, de la mateixa manera que en qualsevol altra professió, necessita 

i requereix d’unes determinades condicions per poder duu a terme de forma 

adequada la seva pràctica docent. Igualment, l’alumnat necessita un bon 

clima a l’aula per poder desenvolupar les seves capacitats i aconseguir un 

procés d’aprenentatge adequat. 

 

El clima de l’aula és el context o ambient que afavoreix o dificulta el procés 

educatiu. En aquest cas, i des de l’enfocament que agafa el treball, el que 

és important e imprescindible a treballar per afavorir a l’existència d’un 

clima afavoridor pels aprenentatges dels infants és “el clima social”, fent 

referència a contribuir en la millorar de les relacions entre iguals i amb el 

professor. El clima de l’aula avarca tres grans dimensions: 

 

- Relacions 

- Orientació de la tasca 

- Manteniment i canvi del sistema 

 

Pel que fa el treball, ens centrarem en la importància de les relacions dins 

de l’aula com a incipient primordial per a la millora del clima i les relacions 

socials dins del grup. No es pot parlar de clima si no existeix relació entre 

persones. La interacció entre les persones és el que genera en part un tipus 

de clima o un altre. En el context educatiu, les relacions bàsiques són les 
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que s’estableixen entre iguals i les que s’estableixen entre alumnes i 

docents. 

 

Els i les alumnes incideixen sobre el clima a través de les relacions que 

mantenen entre ells. Amb el nivell de cohesió com a grup, el coneixement i 

acceptació mutu afavoreix o dificulta la dinàmica de la classe i, com a 

conseqüència, el procés educatiu. 

 

Tenint en consideració aquests aspectes en relació a la importància d’un 

bon clima a l’aula per a què sigui afavoridor pel que fa els aprenentatges, 

les emocions poden ser un bon punt de partida amb els més petits per 

afavorir en les seves habilitats socials. El treball de les emocions afavorirà a 

què els infants es puguin conèixer millor i, a més, conèixer a l’altre. El 

treball de les emocions permetrà que els infants puguin emfatitzar amb els 

seus iguals i que les relacions dins del grup, siguin més fermes i favorables. 

2.3.1 L’aula com a lloc de trobada 
 

Dins del món de l’escola, és l’aula de classe a on es posen en escena les 

veritables interaccions entre els protagonistes de l’educació intencional, 

mestres i estudiants. Una vegada es tanquen les portes de l’aula es 

comencen a produir les interaccions de les que només són conscients els 

propis protagonistes, mestres i alumnes. 

 

Segons María Isabel Cano(1995) citada per (Duarte, 2003) pel que fa l’espai 

físic i les seves influències en les interaccions socials a l’escola, es plantegen 

uns principis com hipòtesis de treball per afavorir un bon ambient 

d’aprenentatge. D’aquests principis destacats per l’autora, ens centrarem en 

el que té relació amb el treball: 

 

“Principi nº1: L’ambient de la classe ha de possibilitar el coneixement de 

totes les persones del grup i l’acostament d’uns cap als altres. 

Progressivament a de fer factible la construcció d’un grup humà cohesionat 

amb els objectes, metes i il·lusions comunes”. (Duarte, 2003: 105) 
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Així doncs, per aconseguir crear posteriorment un grup cohesionat és 

imprescindible que els membres que el composen es coneguin i es 

relacionin correctament els uns amb els altres, i treballar les emocions pot 

influir-hi en aquest aspecte. 

2.4 Les habilitats socials fonamentals per treballar 
posteriorment en equip 

 

Perquè un grup de nens i nenes siguin capaços de treballar en equip, de 

forma cooperativa, han de dominar -i com més les dominin més sabran 

treballar en equip- una sèrie d’habilitats socials, que esdevenen una sèrie 

de condicions indispensables per el treball en equip.  

 

Johnson, Johnson i Holubec (1999) citat en (Pujolàs,2007:86) assenyalen 

aquestes quatre habilitats socials com a condicions fonamentals per poder 

treballar en equip o, més exactament, per poder anar progressant en 

l’habilitat social més àmplia que és el treball en equip: 

 

- Que els membres de l’equip es coneguin i confiïn els uns en els altres. 

- Que els membres de l’equip es comuniquin amb precisió i claredat. 

- Que els membres de l’equip s’acceptin, es recolzin i s’animin 

mútuament. 

- Que els membres de l’equip resolguin els conflictes de forma 

constructivista. 

 

Com més es coneguin els membres que constitueixen una aula, més 

confiança hi haurà en aquesta, per tant, més confiaran els uns en els altres. 

El coneixement és el primer pas de l’afecte, i l’afecte genera confiança. 

Per tant, i tenint en compte el que Pere Pujolàs ens transmet en aquestes 

línies, si posteriorment es creu oportú i bo duu a terme un aprenentatge 

cooperatiu, les bases d’aquest són: que el grup es conegui i que s’acceptin 

els uns als altres. 

 

Tenint en compte aquest aspecte tant important del coneixement de l’altre, 

un bon punt de partida per treballar amb els infants és començar per un 
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coneixement més profund d’ells mateixos i de l’altre. Treballar les emocions 

afavoreix a aquest autoconeixement i al poder emfatitzar amb l’altre. 

2.5 La socialització dels infants de 3 a 5 anys 
 

La socialització és el procés psicosocial mitjançant el qual un individu 

adquireix les normes de conducta, els valors imperants i la cultura d’un 

determinat grup social. De durada variable, el procés es concentra en els 

primers anys de vida, quan hi ha més aprenentatge per imitació. Després 

queda integrat dintre de l’educació. (olot, 2012) 

 

El procés de socialització és possible gràcies als diferents agents socials que 

són totes aquelles entitats i persones que envolten a l’infant capacitades per 

transmetre els elements culturals apropiats. Es poden distingir tres 

processos de socialització diferent: 

 

1. Procés de socialització primària: prové de l’entorn més proper del nen 

durant els seus primers anys de vida (escola i família). És 

caracteritza per una forta càrrega afectiva. Per mitjà del procés de 

socialització primària passem a sentir-nos membres d’una societat. 

2. Procés de socialització secundari: S’amplien els agents socials i poden 

aparèixer conflictes de valors i idees.  

3. Procés de socialització terciari: Aquest procés es dona per decisió 

pròpia. És qualsevol procés posterior que condueix a l’individu a nous 

sectors del món. 

 

Per tant, és evident que els primers anys de vida l’escola i la família són un 

element imprescindible i clau per afavorir i ajudar a l’infant en el seu procés 

de socialització que li permetrà poder-se sentir membre de la societat en la 

que viu. (Espejo i Cervantes, 2008) 

 

Segons la Guia de desenvolupament per a les famílies i docents 

desenvolupada per el departament d’ensenyament de la Generalitat de 

Catalunya (Departament d'enseyament, 2012), un infant de 3 anys: 

 

 Respecte el desenvolupament emocional i la creació de vincles  
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 Realitza jocs en els quals assumeix rols de la vida familiar i de 

l’escola. 

 Té relacions positives amb un o dos companys, li estranya si 

estan absents. 

 S’apropa a altres nens, però encara interactua poc, comparteix, 

ajuda, però no hi ha una veritable cooperació. 

 S’apropa a ells de forma positiva. De vegades en aquesta etapa la 

definició d’amic respon a "qui fa el que m’agrada". 

 Comença a descobrir el seu sexe. Descobrirà els seus genitals i 

aprendrà a proporcionar-se plaer. 

 Sovint li resulta difícil controlar les seves emocions, que encara 

són molt bàsiques. 

 Mostra amabilitat o simpatia cap als companys. 

 No és clarament intimidat pels seus iguals, sinó que defensa els 

seus drets. 

 Normalment està de bon humor. 

 

 Envers la conducta social 

 

 Li costa, però és capaç d’esperar el seu torn en un joc d’intercanvi 

en situacions de grup. 

 Comença a compartir de grat. 

 Comencen les mentides. 

 Pot demanar permís per realitzar una acció. 

 Reconeix i pot evitar perills. 

 Expressa desitjos i preferències clarament, de forma positiva, 

disminueixen els ploriquejos i les rebequeries. 

 Reconeix el seu entorn, familiars, espais habituals pels quals es 

mou (casa de familiars, fleca, parc...). 

 

Per finalitzar, m’agradaria remarcar una afirmació recollida per Mónica 

Linguido i R.Maria Zorraindo en relació a la socialització dels infants en 

aquesta edat i que cal tenir molt present. “Les experiències que té el nen 

amb els seus iguals, des de l’edat de 2 a 5 anys, en endavant, fins a 

l’adolescència, no només ajuden en els aspectes socials, del seu 
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desenvolupament sinó que a més a més són elements necessaris per el 

procés mitjançant el qual es descobreix a si mateix com a individu[...]. Per 

tan la vida del nen amb els seus iguals té importància des d’un punt de 

vista afectiu i des de el punt de vista del desenvolupament del concepte de 

si mateix”. (Linguido & Zorraindo, 1981:26) 
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3 Metodologia 
 

A continuació s’explicarà breument els instruments que s’han utilitzat per 

recollir la informació necessària durant la realització de les diferents 

sessions que s’han realitzat amb el grup d’alumnes. La utilització d’aquests 

instruments permetrà extreure, posteriorment, els resultats i les 

conclusions que s’han pogut determinar després d’haver realitzat l’estudi 

amb els alumnes. Els dos instruments emprats per a l’extracció de 

conclusions són el diari de camp i la taula d’observació. 

3.1 Diari de camp  
 

Segons Ezequiel Ander-Egg el diari de camp (Vegeu annex nº3) és un relat, 

escrit, de les experiències viscudes i dels fets de l’observador (Ander-egg, 

1989). Per tant, és un quadern on l’observador ha de registrar el que 

observa en aquell entorn sobre el que vol realitzar l’estudi. Aquest 

instrument permet recollir les observacions més rellevants que s’han 

realitzat  sobre allò que es vol investigar. El diari de camp és un instrument 

molt útil per escriure i registrar tota la informació que observem. 

3.1.1 Per què? 

 

Presentant un treball tenint en compte l’objectiu marcat (observar si una 

sèrie d’activitats plantejades sobre les emocions tenen algun impacte en les 

habilitats socials dels infants d’una aula) he considerat que l’elecció del diari 

de camp com a eina d’enregistrament seria la més adequada. El diari de 

camp permet que l’observador pugui anotar els aspectes més rellevants del 

que ha viscut i presenciat. Això ajudarà, posteriorment, a poder extreure un 

seguit de conclusions sobre l’estudi realitzat. 

 

En aquest cas en concret, el diari de camp es basa en la narració de tots els 

fets i totes les reaccions que han tingut els nens i nenes després de realitzar 

un treball sobre les emocions. En l’explicació de les diferents situacions i 

fets viscuts, no s’han utilitzat els noms reals dels infants, sinó que s’empren 

noms inventats. 
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3.1.2 Què s’observa? 

 

El que s’observa durant les diferents sessions és l’impacte que té en els 

infants la realització de les diferents activitats relacionades amb el treball 

sobre les emocions: l’explicació sobre com ha anat el desenvolupament de 

l’activitat així com l’explicació d’anècdotes presenciades on els protagonistes 

eren els infants de l’aula. S’intenta plasmar els canvis que ha pogut produir 

el treball de les emocions amb els infants. 

3.1.3 Lloc i moments de l’observació 

 

Les observacions que es realitzen en el diari de camp es donen o bé, dins 

de l’aula de P3 o a les hores d’esbarjo de l’escola Antaviana de Barcelona. 

3.2 Taula d’observació 
 

Les taules d’observació permeten obtenir informació del procés i/o dels 

efectes sobre l’alumne i dades dels infants de manera sistematitzada o 

espontània, sense la necessitat d’interrompre el ritme de l’aula. Resulten 

força complexes perquè requereixen d’una certa habilitats per distingir el 

que és rellevant d’allò que no ho és i, per tant, és fa difícil generalitzar 

resultats. 

3.2.1 Què s’observa? 

 

En la taula d’observació emprada en l’estudi realitzat, s’observen una sèrie 

d‘ítems relacionats amb les habilitats socials que han d’anar adquirint 

infants de 3 anys. Aquests ítems que apareixen en la taula d’observació 

s’han extret de l’article escrit per Cecilia Reyna y Silvina Brussino on van 

analitzar les propietats psicomètriques de l’escala de comportament 

preescolar i jardí d’infància en una mostra de nens argentins de 3 a 7 anys. 

(Reyna i Brussino, 2009: 135,136) 

3.2.2 Moments de realització de les taules 

 

La taula d’observació s’ha elaborat amb els infants de l’aula de P3 abans 

d’iniciar les activitats (realitzant prèviament una observació durant unes 

setmanes) i, un cop finalitzades les diferents activitats (havent observat als 
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infants durant els dos mesos que van durar la realització de les activitats). 

Per tant s’han realitzat dues taules, la inicial i la final. 

3.3 La seqüència d’activitats que es desenvoluparan a 
l’aula 

 

La seqüència d’activitats que exposaré a continuació són totes aquelles 

activitats que he decidit desenvolupar a l’aula amb els infants per treballar, 

amb ells, una pinzellada sobre les emocions. Les activitats pensades i 

escollides han estat en consideració a l’edat i el grup de mostra amb el que 

he treballat. Tenint en compte el grup i les seves característiques, les 

activitats han estat adaptades al seu nivell de comprensió i de realització.  

A continuació exposo el seguit d’activitats realitzades amb el grup: 

3.3.1 Activitat 1: Avaluació Inicial (coneixement de les 
emocions) 

 

Activitat Avaluació inicial 

Objectius - Analitzar si els nens identifiquen les quatre 

emocions bàsiques: alegria, tristesa, enuig i 

por. 

Metodologia i 

desenvolupament 

Es presenta als alumnes, de forma individual, vuit 

imatges (nena alegra, nena trista, nena enfadada, 

nena poruga, nen alegre i nen trist, nen enfadat i nen 

poruc). Els nens han d’observar totes les imatges i 

han de relacionar i agafar les que expressen el 

mateix, o les que són iguals. Es fa que siguin els 

mateixos nens els que verbalitzin que és el que li 

passa als nens que apareixen a les imatges.  

Material Targetes petites plastificades: 

- Nena i nen alegre 

- Nena i nen trist 

- Nena i nen enfadat 

- Nena i nen poruc 

Ítem d’avaluació L’infant és capaç d’identificar les cares de: 

- Alegria 

- Tristesa 
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- Enuig 

- Por 

Observacions En el cas d’observar que la realització d’aquesta 

activitat sigui complicada, l’adaptació que realitzaré 

serà presentar-los només una imatge que representi 

cadascuna de les emocions i que hagin de ser els 

infants capaços de verbalitzar que li succeeix a 

l’infant que observen en la fotografia. D’aquesta 

manera es podrà observar si reconeixen les emocions 

que se’ls presenta. 

 
Per veure els resultats obtinguts de l’avaluació inicial que es va realitzar als 

infants (Vegeu annex 3) 

 

3.3.2 Activitat 2. Conte sobre les emocions 
 

Activitat Conte sobre les emocions ex: “La lluna està trista” 

Dia de realització  

Objectius - Comprendre i analitzar el conte de “la lluna 

està trista” 

- Interioritzar i comprendre el sentiment de 

tristesa i alegria. 

Metodologia i 

desenvolupament 

Explicaré als infants el conte inventat per mi que 

porta per títol “la lluna està trista”.  

Els infants estaran asseguts de manera que tots 

puguin veure bé l’explicació del conte realitzat amb 

els suports materials que fan més visible el que 

succeeix en la història. 

Després d’haver explicat el conte als infants, entre 

tots, anirem analitzant cadascuna de les escenes que 

s’han explicat en el conte. Els nens hauran d’anar 

parlant i intentant extreure ells mateixos, amb l’ajuda 

dels mestres, el perquè la lluna està trista. En funció 

de com estigui anat la dinàmica, en el moment de 

parlar del conte els hi faré que entre tots el tornem a 
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explicar per així ajudar-los a arribar, de forma més 

senzilla, al perquè la lluna està trista. I, a més a més, 

demostraran el nivell de comprensió davant la 

història que acaben d’escoltar. 

  

Material El conte de “La lluna està trista” 

Ítem d’avaluació L’infant és capaç: 

- D’identificar i verbalitzar que és el que li passa 

a la lluna. 

- Tenen empatia amb la lluna 

Observacions 

Conte “La lluna està trista” 

Era una nit molt fosca. Al cel només es veia la lluna. 

La lluna estava molt i molt trista, els estels no havien sortit i a la lluna no li 

agradava estar sola… Cada vegada estava més i més trista i va començar a 

plorar. 

L’elefant estava passejant i, de sobte, li va caure una llàgrima de la lluna. 

Va mirar al cel i va veure la lluna com plorava de manera desconsolada.  

L’elefant, preocupat per la lluna li va preguntar: 

- Lluna, perquè plores?- la lluna li va contestar a l’elefant- Estic molt 

trista, avui els estels no han sortit i estic sola al cel… si els estels no 

hi són, ningú més se’n recorda de mi  

- No lluna, ja veuràs, jo intentaré arribar fins a tu. 

L’elefant no volia veure a la lluna trista i intentava arribar a ella per 

donar-li un petó. L’elefant sol no hi arribava i, aleshores, va veure que 

s’acostava el seu amic ós. L’elefant li va dir a l’ós. 

- M’has d’ajudar! La lluna està molt trista i plorant perquè no han 

sortit els estels. Hem d’intentar arribar a ella per donar-li un petó i 

que pugui està contenta.  

L’ós va pujar a sobre de l’elefant però encara no podien arribar fins la 

lluna. 

Mentre l’elefant i l’ós seguien intentant arribar a la lluna, va arribar el tigre 

i els va dir: 

- Que puc ajudar-vos? Jo també he vist que la lluna estava trista, i no 
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m’agrada, potser entre tots tres podem arribar a la lluna i aconseguir 

que es posi contenta. 

El tigre va pujar i es va posar a sobre del l’ós, però encara no aconseguien 

arribar a la lluna. 

El tigre, l’ós i l’elefant es van adonar que encara necessitaven ajudar.  

- Tots tres encara no arribem a la lluna. Necessitem encara algú més 

perquè ens ajudi a arribar-hi. 

- Tinc una idea- va dir el tigre- aniré a buscar al meu amic cocodril i el 

ratolí, segur que entre tots podrem arribar a la lluna. 

El tigre va marxar corrents a buscar els seus dos amics. Quan els va trobar 

els hi va dir: 

- Cocodril! Ratolí! Us necessito! Mireu el cel, la lluna està molt trista i 

no pot parar de plorar. Avui no han sortit els estels i està sola al cel. 

Necessita una mica de companyia i que algú pugui acostar-se a ella. 

M’ajudeu? 

El ratolí i el cocodril van seguir al tigre, tots volien veure a la lluna 

contenta!! 

Quan van arribar van començar a pujar un a sobre de l’altre. L’ós a sobre 

de l’elefant, el tigre va pujar a sobre de l’ós, el cocodril a sobre del tigre i el 

ratolí a sobre del cocodril. 

El ratolí va posar-se al morro del cocodril i es va estirar i estirar fins que va 

aconseguir arribar a la lluna. Quan va arribar a la lluna el ratolí li va dir: 

- Lluna, a nosaltres no ens agrada que estiguis trista. Per això et 

volem donar un petó molt gran, perquè et posis contenta i puguis 

veure que nosaltres també som els teus amics. 

El ratolí li va donar un petó molt fort- muuuuaaaaaaaaa- La lluna es va 

parar de plorar i de sobte li va canviar la cara. La lluna ja no estava trista, 

ara ja estava contenta. 

- Moltes gràcies!!!- va dir la lluna- 

- De res- va dir el ratolí- aquest petó es de part de tots nosaltres que 

volem veure’t sempre contenta. Encara que no estiguin els estels, 

nosaltres també podem ser amics teus i volem que estiguis sempre 
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amb un somriure!! 

 
 

3.3.3 Activitat 4. Què observem en les fotografies? 
 

Activitat Què observem en les fotografies? 

Objectius - Identificar, reconèixer i verbalitzar els trets 

físics que ens ajuden a definir si una persona 

està contenta, trista, enfadada o sorpresa. 

 

Metodologia i 

desenvolupament 

Els infants hauran d’estar asseguts/des en rotllana. 

Després d’haver treballat el conte de les emocions i 

haver-ne parlat una mica, la intenció és aconseguir 

que els mateixos infants siguin capaços de reconèixer 

i verbalitzar els trets físics que ens ajuden a saber si 

la persona que observem està contenta, trista, 

enfadada o sorpresa. 

Se’ls hi mostrarà una imatge de nens que representin 

cadascuna de les emocions i, conduit per les mestres, 

s’ajudarà a que els infants puguin verbalitzar els trets 

físics que ens transmeten si algú està trist, content, 

enfadat o sorprès 

 

Material - Imatges de les diferents emocions. 

Ítem d’avaluació L’infant és capaç: 

- D’identificar i verbalitzar els trets físics que 

descriuen l’emoció que es mostra en la imatge. 

 

Observacions En la dinàmica de l’activitat es buscarà que els infants 

verbalitzin els trets físics que defineixen l’emoció però 

també hi haurà cabuda per possibles verbalitzacions 

que els infants realitzin en funció de l’emoció que 

visualitzen. 

En funció de com vagi la dinàmica de l’activitat, si 
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se’n treu suc, posteriorment es realitzarà una 

activitat on els infants hagin de representar les cares 

i la resta hagin d’endevinar-les. 

 

Per veure algunes de les verbalitzacions que van realitzar els infants 

consultar el document d’annexes. (Vegeu annex 3) 

3.3.4 Activitat 5. La cara també parla! Expressem una emoció 
amb la cara i endevinem-la. 

 

Activitat La cara també parla! Expressem una emoció amb la 

cara i endevinem-la. 

Objectius - Identificar, reconèixer l’emoció que observen. 

- Ser capaços de reproduir ells mateixos l’emoció 

per a què els companys puguin reconèixer-la 

 

Metodologia i 

desenvolupament 

Els infants hauran d’estar asseguts/des en rotllana. 

Després d’haver parlat sobre les diferents emocions i 

haver destacat els trets físics que les defineixen, és el 

moment de que siguin els mateixos infants els que 

representin una emoció i que la resta de companys 

siguin capaços d’identificar-la i reconèixer-la. 

D’un en un, els infants escolliran (sense que la resta 

de companys ho vegin) l’emoció que vulguin 

representa a la resta amb el suport de les imatges 

per poder-los ajudar. Quan estigui preparat es posarà 

en el centre de la rotllana i haurà de representar 

l’emoció ell mateix. 

 

Material - Imatges de les diferents emocions. 

Ítem d’avaluació L’infant és capaç: 

- D’expressar una emoció amb el seu propi cos 

- De reconèixer l’emoció representada 
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Observacions La dinàmica de l’activitat serà la següent. Per 

començar a realitzar-la es demanarà un voluntari que 

vulgui començar, per així no forçar a cap infant a fer-

ho. Després, serà l’infant que l’endevini el que sortirà 

a representar l’emoció. S’haurà de vetllar per a què 

tots els infants tinguin la possibilitat d’endevinar 

l’emoció i puguin sortir a representar-ne una. 

 

3.3.5 Activitat 6. El cub de les emocions 

 

Activitat El cub de les emocions 

Objectius - Identificar, reconèixer i verbalitzar les accions 

o moments que ens fan sentir les diferents 

emocions (content, trist, enfadat, sorprès) 

 

Metodologia i 

desenvolupament 

Els infants hauran d’estar asseguts/des en rotllana. 

Després d’haver treballat el conte de les emocions, 

haver parlat sobre els trets característics que ens 

ajuden a identificar-les i, a més a més, havent ja 

parlat d’algunes situacions que les provoquen, la 

intenció és aconseguir que els mateixos infants siguin 

capaços de verbalitzar les situacions o moments que 

els fan sentir-se contents, tristos, enfadats o 

sorpresos. 

La dinàmica de l’activitat serà com un joc. Els infants, 

un per un, hauran d’agafar el dau i llançar-lo. En 

funció de l’emoció que els toqui primer, hauran de 

reconèixer-la i, segon, hauran de identificar alguna 

situació propera que hagin viscut i els hagi ocasionat 

l’emoció. 

Material - Cub amb 6 cares: en 4 d’elles estaran 

representades l’alegria, l’enuig, la sorpresa i la 

tristesa i en les altres 2 seran per tornar a 

tirar. 
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Ítem d’avaluació L’infant és capaç: 

- D’identificar i verbalitzar moments o situacions 

que els fan sentir-se d’una manera 

determinada. 

- D’emfatitzar amb els companys en les 

situacions que comparteixen els sentiments. 

Observacions  

 

3.3.6 Activitat 7. Expressem com ens sentim 

 

Activitat Expressem com ens sentim 

Objectius - Identificar i expressar els propis sentiments 

(content, trist, enfadat) 

Metodologia i 

desenvolupament 

Cada matí, en el moment de la rotllana, després de 

realitzar el bon dia, introduir la dinàmica en que els 

infants puguin plasmar en un mural com es senten en 

aquell moment. Fer que cada infant surti d’un en un i 

plasmi en el mural, al costat de la fotografia que 

representa l’emoció que senten, la seva fotografia. 

La mestra iniciarà l’activitat dient que ella avui a 

arribat contenta a l’escola perquè... Després anar 

preguntant un a un com han vingut a l’escola i el 

perquè del que diuen. 

Material - Fotografies de cada infant 

- Cartolina 

- Imatges de la cara contenta, la cara trista i la 

cara enfada. 

Ítem d’avaluació L’infant és capaç: 

- D’identificar i verbalitzar com es sent 

- Adonar-se que podem saber com ens sentim i 

el perquè ens sentim d’una manera o d’una 

altre. 
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Observacions En la mesura que sigui possible, intentar realitzar 

aquesta activitat en algun moment diferent al de 

l’entrada a l’escola, ja que probablement si es realitza 

per exemple, després del pati, es possible que les 

emocions que sentin siguin diferents i que doni més 

joc a compartir i emfatitzar. 

Amb aquesta activitat s’aprofitaran les verbalitzacions 

que realitzin els infants per anar parlant de com 

podem fer per ajudar als nens que estan tristos, que 

estan enfadats... D’aquesta manera es donaran 

models que podran utilitzar en qualsevol moment si 

volen oferir-se per ajudar a algun company a deixar 

d’estar trist o enfadat. 

 

3.3.7 Activitat 8. Juguem al memori de les emocions 

 

Activitat Juguem al memori de les emocions 

Dia de realització  

Objectius - Reconèixer i identificar les diferents emocions 

que apareixen. 

- Classificar les emocions correctament 

Metodologia i 

desenvolupament 

Els infants estaran asseguts en rotllana. La dinàmica 

del joc consisteix en que cada infant ha de sortir i ha 

de llançar el dau. L’emoció que surti primer l’ha de 

reconèixer i posteriorment, amb l’ajuda de la mestra 

si ho necessita, ha de ser capaç de pensar i 

verbalitzar alguna situació que recordi que l’hagi 

provocat el mateix sentiment que observa en la 

fotografia. Es deixarà que altres infants intervinguin 

si volen dir alguna cosa respecta la situació que ha 

descrit el company, ja que aquest joc permetrà que 

els infants emfatitzin i pugui reconèixer situacions 

similars que els hi han provocat sentiments similars. 

Material 16 imatges: 3 parelles que representin l’emoció 

d’alegria; 3 parelles que representin l’emoció de 
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tristesa; 2 parelles que representin l’emoció d’enuig. 

Ítem d’avaluació L’infant és capaç: 

- D’identificar l’emoció que hi ha representada 

- D’emfatitzar entre ells respecte les situacions 

que es descriguin. 

Observacions  

 

3.3.8 Activitat 9. L’Arnau Abraçades 
 

Activitat L’Arnau Abraçades 

Objectius - Ser capaç de detectar necessitats de 

recolzament emocional en un mateix i en els 

altres companys 

 

Metodologia i 

desenvolupament 

Presentem als infants l’Arnau Abraçades a través 

d’una petita història per situar als infants i per ajudar 

a presentar al nino. Arnau és un nino de peluix gran, 

amb braços llargs al que li agrada molt donar 

abraçades. Ha arribat a la nostra classe per quedar-

se fins que acabem i la seva funció es que ens 

puguem sentir millor. Per això, quan algú de classe 

està trist o necessita amor poden demanar una 

abraçada a algun company, a la mestra o bé a l’Arnau 

Abraçades. Quan algun nen/a de la classe detecti en 

algun company que està trist, pot anar a buscar a 

l’Arnau Abraçades i portar-li al company perquè pugui 

sentir-se millor. Per acabar la presentació de l’Arnau 

Abraçades es fa una ronda per la classe d’una 

abraçada a l’Arnau. 

Després comentem que és el que ens ha fet sentir. 

Per acabar s’escull un lloc de l’aula a on col·locar 

l’Arnau Abraçades, que sigui accessible i que sigui 

visible. 
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Material - Titella Arnau Abraçades 

- Capsa per guardar dins la titella. 

Ítem d’avaluació L’infant és capaç: 

- Reconeix l’estat d’ànim dels seus companys  i 

és capaç d’oferir-li ajuda. 

Observacions 

La petita història per introduir al nino als infants va ser la següent: 

Hi havia una vegada un poble, no molt gran, on hi havia gent molt diferent. 

Aquest poble estava ple de carrers petits. En aquells carrers mai es veia 

molta gent. Era molt tranquil i mol silenciós. 

La gent que hi vivia sempre estava trista. Mai havia passat res que 

aconseguís que la gent del poble poguessin estar contents. Pels seus 

carrers només es veia a la gent amb cares molt i molt tristes. 

La gent quan es creuaven no es miraven, ni tan sols es saludaven!  

Un dia va arribar algú nou al petit poblet. Era un home, però no venia sol, 

venia acompanyat de la seva mascota “El mico Arnau”. Van comprar-se 

una casa i van començar a viure en aquell poble. L’home i el seu mico eren 

molt feliços, sempre estaven contents. 

Quan passejaven pels carrers, però, només veien tot de cares tristes, 

persones que mai estaven contentes. Ells això no ho entenien! L’home i el 

mico estaven molt preocupats per la gent del poble. No els hi agradava 

viure en un poble tant trist. Quan van arribar a casa seva van començar a 

pensar tots dos que podien fer per aconseguir que aquell poble pogués 

passar d’estar tant trist a estar ben content. L’home li va dir al mico: 

- Arnau! Ja sé que podem fer perquè la gent del poble estigui 

contenta. Necessitem urgentment la teva ajuda. 

El mico Arnau mirava a l’home sorprès... 

- Farem una cosa, sortirem al carrer i tu aniràs donant una abraçada a 

cada persona del poble! Això fa que jo moltes vegades estigui 

content segur que es el que necessiten! 

El mico content va començar a saltar i... sabeu que? Al mico li agradava 

molt donar abraçades i us diré un secret... les seves abraçades eren 

màgiques! 

Van sortir tots dos al carrer i van començar a caminar...Quan ves van 

creuar amb la primera persona el mico Arnau va fer un bot i li va donar una 
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fortíssima abraçada. 

La gent després de rebre les abraçades del mico Arnau començaven a 

somriure, podien estar contents! Tots li agraïen l’abraçada perquè gràcies a 

ella havien passat d’estar tristos a estar molt contents! 

Des de les hores aquell poble va passar de ser un poble trist a ser un poble 

ben content.  

Ara, quan algú estava trist, amb una gran abraçada ja ho tenien solucionat 

(el mico Arnau els hi havia transmès la màgia que tenien les seves 

abraçades). 

El mico Arnau va ajudar en aquell poble! Va aconseguir que tothom tornés 

a somriure i ho compartissin entre tots. Aquells carrers, per fi, es van 

tornar a omplir d’alegria! 

 

L’explicació del desenvolupament i funcionament de cada activitat es pot 

consultar al document d’annexes. (Vegeu annex 3). 
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Calendari de les sessions de treball  

 
Quadre 1 i 2: Calendari de la realització de les sessions. 
 
 

FEBRER 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

  5 
Activitat: 
Avaluació 

inicial 

6  

Activitat: 
Avaluació 

inicial 

7  
 

10 
Activitat: Conte 
“La lluna està 

trista” 

11 12  
Activitat: 

Què observem 
a les 

fotografies? 

13 14 

17 18  
Activitat: 

La cara també 
parla! 

Expressem 
una emoció 

amb la cara i 
endevinem-la. 

19 20 21 

24 25 26      
 
Activitat: El cub 

de les 
emocions. 

27 28 
Activitat: 

Presentació 
mural 

expressem 
com ens 
sentim 

 

MARÇ 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

3  
Activitat 

Expressem 
com ens 
sentim 

4 5 
Activitat: 

Expressem 
com ens 
sentim 

6 7 
Activitat: 

Expressem 
com ens 
sentim 

10 
Activitat: 

Juguem al 
memori de les 

emocions 

11 
Activitat: 

Expressem 
com ens 
sentim 

12 13 
Activitat: 
L’Arnau 

Abraçades. 

14 

17 18 19 20 21  
Comiat amb 

l’Arnau 
abraçades. 
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4 Descripció anàlisi de resultats 
 

En aquest apartat del treball es pretén reflectir d’alguna manera els 

resultats que s’han pogut extreure després de duu a terme les diferents 

activitats plantejades a l’aula amb el grup d’alumnes en concret. Els 

resultats obtinguts s’han aconseguit a partir de l’observació directa utilitzant 

com a instruments el diari de camp amb anotacions del funcionament de 

cada sessió i algunes accions viscudes per part dels infants i, a través d’una 

taula d’observació. 

 

Els resultats que es presenten cal tenir en consideració que s’han obtingut 

tenint en compte que havia de ser durant un temps molt reduït. 

Possiblement realitzar un treball sobre les emocions amb els infants durant 

un període més llarg que l’establert, hauria afavorit a l’obtenció d’un major 

nombre de resultat on aquests tindrien una certesa major de la que poden 

tenir els resultats que s’exposen a continuació. 

4.1 Resultats extrets a partir de l’observació 
 

Com es pot observar en l’avaluació inicial realitzada als infants de l’aula on 

es desenvolupa l’estudi, abans d’iniciar el desenvolupament de la seqüencia 

d’activitats que es planteja en aquest treball ( amb l’objectiu de treballar el 

tema de les emocions amb infants de 3 anys) els alumnes no acabaven de 

saber reconèixer correctament cada emoció i alguns no eren capaços de 

donar alguna explicació sobre alguna situació que els pogués provocar 

sentir alguna de les emocions treballades, i fins i tot, eren incapaços de 

posar-li nom a algunes d’aquestes.  

 

Després de realitzar les sessions de treball, s’ha pogut observar i arribar a 

extreure que la gran majoria dels infants han estat capaços d’interioritzar, 

reconèixer i posar nom a les diferents emocions que s’han treballat i, a més 

a més, distingir les situacions que viuen de manera intensa i que els hi 

provoquen aquestes emocions. Aquesta millora que s’explica s’ha pogut 
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observar, sobre tot, en la realització de les sessions on els infants havien 

d’expressar com es sentien i dir el perquè.  

 

La sessió inicial va anar força bé, però alguns infants el que feien era imitar 

algunes verbalitzacions que havien fet altres companys e, inclús, exposaven 

situacions que havien viscut el dia anterior. No eren capaços d’expressar el 

perquè es sentien d’una manera determinada en aquell moment en concret. 

(Vegeu annex 3) 

 

Les últimes sessions que es van realitzar amb els infants sobre l’expressió 

de l’emoció juntament amb la seva justificació, es va poder observar una 

millora en la justificació de molts dels infants que inicialment no eren 

capaços de fer-ho correctament. Vam aconseguir que gairebé la majoria 

dels infants fossin capaços de saber raonar correctament perquè es sentien 

d’una manera o d’una altre.(Vegeu annex 3) 

 

Per altra banda, també es va poder observar, només en una ocasió, que, un 

dels nens de l’aula va experimentar la necessitat de compartir amb els seus 

companys el seu estat emocional. Va considerar important i oportú 

compartir-ho amb la resta. Tal com he comentat amb anterioritat, si el 

treball de les emocions s’hagués pogut elaborar en un ampli espai de 

temps, probablement aquesta necessitat s’hagués donat en més alumnes. 

(Vegeu annex 3) 

 

Treballar amb els infants de 3 anys el tema de les emocions, ha permès 

també observar i extreure que, entendre i reconèixer-les provoca en 

aquests un augment en la preocupació pel seu propi estat d’ànim però 

alhora, un augment major de preocupació respecte a l’estat d’ànim dels 

seus companys. Aquest augment en la preocupació per l’altre ha sigut un 

dels components que ha provocat, en alguna ocasió, que infants que no 

tenien relació entre ells, s’apropessin i es preocupessin els uns pels altres.  

(Vegeu annex 3) 
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Per tant, es podria afirmar que, treballar les emocions amb infants tan 

petits, pot provocar en aquests una millora en les relacions que es 

presenten entre l’alumnat, afavorint a crear relacions i vincles entre els 

alumnes de l’aula.  

 

Els resultats que s’han observat han estat d’un abast molt limitat  

(apropament d’infants a altres quan estan plorant, quan estan enfadats, 

relació entre infants que no n’havien tingut, intentar solucionar petits 

conflictes generats sense necessitat d’intervenció de l’adult, etc.). Amb 

aquests petits resultats observats es podria afirmar que un treball continu i 

intensiu de les emocions amb els infants, segurament influenciarà de 

manera positiva en les relacions que s’estableixen entre ells, millorant les 

seves interrelacions. (Vegeu annex 3) 

 

Abans d’iniciar el treball de les emocions els infants quan tenien problemes 

entre ells, sempre acudien a l’adult per arribar a solucionar-lo. Després de 

desenvolupar les activitats plantejades s’ha pogut observar que, en alguns 

casos, ha afavorit a què els propis infants siguin capaços de solucionar els 

problemes que es generen entre ells i, per tant, com a contrapartida, això 

afavorirà a què el clima de l’aula que s’està encara generant, vagi en 

direcció a poder aconseguir crear un clima favorable on les relacions entre 

els infants siguin bones i positives. Els infants han demostrat que en alguna 

ocasió, són capaços d’afrontar els problemes i de solucionar-los ells 

mateixos a la seva manera.(Vegeu annex 3) 

 

En alguna de les actituds presenciades descrites en el diari de camp sobre 

escenes protagonitzades pels infants, es pot observar com aquests han 

desenvolupat una major capacitat d’emfasitzar amb l’altre, sobretot en els 

moments en que algun d’ells ha mostrat estar trist o enfadat. S’han pogut 

observar moments en què els infants s’han preocupat per l’estat emocional 

de l’altre i han entès com es podia sentir. Han mostrat tenir la capacitat 

d’emfasitzar i la necessitat de preocupar-se i intentar ajudar a l’altre.(Vegeu 

annex 3) 
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Pel que fa les habilitats socials dels infants de l’aula sobre la qual s’ha 

desenvolupat l’estudi, s’ha pogut observar una millora general en molts dels 

aspectes que s’han observat. Aquesta millora que hi ha reflectida en les 

graelles d’observació (Vegeu annex 4)  

 

S’ha observat que a l’inici hi havia un gran número d’alumnes que jugaven 

sols i, amb l’última observació realitzada podem veure com gairebé tots, 

comencen a jugar amb altres companys. S’observa que comencen a 

relacionar-se més entre ells ja que hi ha un progrés en el fet de que molts 

dels infants comencen a jugar amb diferents nens, deixant de banda el joc 

solitari o jugar sempre amb els mateixos companys.(Vegeu annex 4) 

 

S’observa què, hi ha un augment en la preocupació per l’altre, ja que els 

infants en algunes de les situacions que han viscut han mostrat a la seva 

manera un augment en la preocupació per algun company i han augmentat 

les mostres d’afecta entre aquests. Han manifestat en ocasions la capacitat 

d’abordar ells mateixos els petits conflictes que es generaven sense 

necessitat d’acudir i demanar ajuda l’adult. (Vegeu annex 4) 

 

No és pot confirmar que la millora que s’ha exposat abans sigui degut única 

i exclusivament al treball que s’ha realitzat. Evidentment que aquest treball 

haurà sigut un complement per aconseguir la millora que hi ha plasmada en 

la taula d’observació final, però aquest treball realitzat només ha sigut un 

dels elements que han influït a aconseguir els resultats que es plasmen. A 

l’escola es treballen moltes coses i, totes i cadascuna d’aquestes, influeixen 

en les habilitats socials dels infants. Per tant, la millora que hi ha reflectida 

a la taula d’observació és deguda tant al treball realitzat com a la suma dels 

treballs que es realitzen a l’escola. 
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4.1.1 Valoració dels resultats exposat 

 

Amb el treball que s’ha posat en pràctica amb aquest grup d’alumnes, s’ha 

pogut constatar com els infants han mostrat més atenció i preocupació 

respecte a les seves pròpies emocions i, sobretot respecte les emocions i 

sentiments dels altres. Això, ha afavorit a que alguns infants comencessin a 

mostrar actes de preocupació cap a l’altre, inexistents abans de començar a 

treballar el tema i de tractar-lo amb importància i continuïtat. El treball 

desenvolupat amb el grup d’infants de l’aula de P3 ha demostrat que els 

gestos d’ajuda i recolzament d’alguns companys cap a la resta han 

augmentat en comparació als que es podien observar abans de treballar 

aquest tema. 
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5 Conclusions 
 

Després d’haver realitzat el treball, podria dir que he aconseguit arribar a 

assolir, a grans trets, els objectius plantejats. 

 

Veient la gran influència que les emocions tenen sobre la vida de les 

persones, tractar-les des de l’educació infantil és fonamental i necessari, ja 

que permetrà als mestres dotar als seus alumnes d’habilitats per fer front a 

tot tipus d’emocions que poden experimentar al llarg de la seva vida. Si 

l’alumne té les bases per conèixer les seves pròpies capacitats i 

potencialitats, així com els seus límits, tindrà les armes necessàries per 

controlar les seves pròpies emocions en comptes de què aquestes controlin 

la seva vida. 

 

Les conclusions que s’han extret en aquest treball només es poden entendre 

com a molt temptatives, ja que per poder extreure conclusions sòlides i 

amb una major certesa, hagués sigut necessari treballar el tema de les 

emocions amb els infants durant un període de temps més llarg. Això 

permetria obtenir més resultats dels que s’han pogut extreure amb la 

realització d’aquest treball.  

 

5.1 Amb relació a l’objectiu 1 
 

“Identificar possibles canvis que es puguin produir en les habilitats socials 

entre infants de P3 després de desenvolupar un treball sobre les emocions” 

 

Després d’haver realitzat la seqüència d’activitats plantejada en el treball i 

d’haver observat els instruments de mesura emprats, es podria dir que: 

 

 Treballar les emocions amb els infants ha sigut essencial perquè 

aquests mostrin més interès respecte com es senten ells mateixos i 

com es sent l’altre. A més a més, ha afavorit a què els infants 

mostressin amb normalitat d’una manera natural els seus sentiments 

i emocions davant els companys. 
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 Treballar amb els infants de 3 anys el tema de les emocions permet 

que aquests demostrin un augment en la preocupació pel seu propi 

estat d’ànim i l’estat d’ànim dels seus companys. S’ha observat i es 

podria afirmar que treballar les emocions amb infants tant petits 

provoca una millorar en les relacions que es presenten entre aquests. 

 Les habilitats socials dels infants de 3 anys de l’aula on s’ha realitzat 

l’estudi han millorat força. Tot i així, no es pot confirmar que la 

millora d’aquestes habilitats hagi estat únicament per la realització 

del treball realitzat. Ha pogut ser una influencia en aquesta millora 

d’aquestes habilitats però, hi ha altres aspectes que es treballen 

diàriament a l’escola que també han sigut partícips de la millora que 

s’ha presenciat en les habilitats socials dels alumnes.  

5.2 Amb relació a l’objectiu 2 
 

“Ser capaços d’expressar i identificar sentiments en el seu propi cos i en el 

dels altres” 

Després de realitzar les diferents activitats plantejades amb l’objectiu de 

treballar el tema de les emocions bàsiques amb els infants, respecte a 

l’objectiu dos plantejat en el treball és pot concloure que: 

 Els infants són capaços de mostrar els seus sentiments i de 

comprendre les raons per les que es senten d’una manera o d’una 

altre. A més a més, han mostrat ser capaços de comprendre i 

entendre les emocions que mostren els demés. 

 Respecte a aquest objectiu plantejat els infants han sigut capaços, a 

més a més, de millorar en la gestió de les seves pròpies emocions i 

en les dels demés. Han adquirit eines per gestionar millor les seves 

emocions i les dels demés. 

5.3 Amb relació a l’objectiu 3 
 

“Iniciar actituds d’empatia amb els seus iguals, com el desenvolupament de 

les habilitats socials” 

Després de realitzat l’estudi amb l’aula de P3 a la que anava dirigida les 

diferents activitats plantejades, es pot concloure respecte a l’objectiu 

plantejat que: 
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 Sembla que, a grans trets, han millorat el grau d’empatia entre els 

infants ja que no tots però, molts dels infants de l’aula, han ajudat a 

aquells infants quan ho han necessitat.  

 Alguns dels infants han mostra preocupació respecte als seus 

companys quan aquests mostraven tristesa o enuig. Han sigut 

capaços d’emfasitzar amb l’altre i d’intentar ajudar a l’altre a canviar 

el seu estat d’ànim. 
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6 Valoració personal 
 

El primer que m’agradaria exposar en aquesta valoració personal sobre el 

treball que he realitzat és explicar el canvi de treball que vaig haver de fer 

com a conseqüència de l’aula en la qual em va tocar realitzar les pràctiques.  

 

La proposta inicial que vaig realitzar sobre el treball final de grau era 

totalment diferent de la que he realitzat. El que pretenia estudiar era, si 

l’aplicació d’algunes tècniques de treball cooperatiu influïen en les relacions 

que s’estableixen entre els infants a l’etapa d’educació Infantil. No vaig 

poder desenvolupar aquesta proposta perquè vaig trobar-me amb una aula 

de P3 on els infants eren molt petits i mostraven força immaduresa a nivell 

general.  

 

Els infants es trobaven en un moment en què s’estaven coneixent ells 

mateixos i estaven coneixent als altres. Donada aquesta situació i, després 

de parlar amb la mestra tutora de l’aula, vaig decidir encaminar el treball 

cap a una altra direcció. Vaig començar a buscar i investigar possibles 

treballs per desenvolupar a l’aula fins arribar a decidir treballar les emocions 

amb els infants.  

 

Vaig creure convenient treballar les emocions amb els infants, ja que 

després d’haver observat durant dies l’aula i els infants amb els que volia 

realitzar l’estudi, vaig creure que enfocar el treball en aquesta direcció, em 

permetria realitzar un estudi que estigués relacionat amb la menció 

inclusiva, en la que m’he especialitzat durant els dos últims anys de la 

carrera.  

 

Penso, però, què tot i haver treballat un tema que no era dels que més li 

agradaven a la tutora de l’aula, després de realitzar el treball la seva visió 

sobre la importància de treballar el tema de les emocions ha canviat. 

Després d’haver realitzat el treball i de deixar d’anar a l’escola, vaig tornar 

un altre dia a veure als nens de l’aula i a la tutora. Vaig sorprendre’m 

perquè la tutora continuava treballant amb els infants l’activitat que es va 

plantejar sobre el mural per plasmar i poder parlar de com es sentien els 
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infants de l’aula. Va poder observar tot el que permetia treballar amb els 

infants aquest tema i la influència que podia tenir en aquests 

 

El que pretenia amb les activitats que s’han posat en pràctica a l’aula era 

que els infants comencessin a conèixer millor les emocions que tenien més 

presents en el seu dia a dia i, què fossin capaços de reconèixer-les i 

començar a tenir present les situacions que les provoquen en relació a allò 

que viuen ells. Treballant aquests aspectes, el que es pretenia era ajudar-

los a ser conscients i conèixer millor les emocions que vivien tant ells 

mateixos com la resta de companys i, arribar a treballar i parlar sobre les 

diferents maneres que podem utilitzar per gestionar les emocions i, 

d’aquesta manera, afavorir a l’aparició de l’ajuda mútua quan hi ha algú que 

ho necessita. 

 

Crec que amb les activitats que s’han posat en pràctica, en algunes 

ocasions sí que s’ha pogut observar que els infants han tingut més present 

com es sent l’altre i han mostrat la necessitat d’apropar-se i preocupar-se 

pels companys i, les relacions entre ells han millorat en alguns aspectes. 

Però, com ja he exposat en els resultats i les conclusions, segurament si el 

treball que s’ha plantejat hagués sigut continu i permanent, amb la 

realització de més activitats per treballar altres aspectes com: l’autoestima, 

la confiança en un mateix... es podrien haver extret més resultats i, 

segurament, s’haguessin pogut observar més canvis en els comportaments 

dels infants i en les relacions que s’estableixen entre ells. 

 

Malgrat tenir un temps determinat per posar en pràctica el treball plantejat 

i, que la mestra va acotar-me molt els moments de la realització de les 

activitats, realitzar aquest treball m’ha servit per estudiar i adonar-me de la 

gran importància que té treballar des de l’etapa d’educació infantil el tema 

de les emocions.  

 

Té una gran importància treballar les emocions amb els infants perquè 

d’aquesta manera són més conscients d’allò que senten ells mateixos i del 

que sent l’altre i, conseqüentment, això té alguna influència en les relacions 
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que s’estableixen entre els infants. El nivell de preocupació per l’altre i les 

ajudes entre ells van presentar un augmenten.  

 

Avui dia, els mestres ja no tenim l’única finalitat d’encarregar-nos a 

transmetre coneixements als alumnes. Queda clar que el paper del mestre 

actual ha evolucionat i ha anat canviant. El mestre d’avui dia és un mestre 

guia, que acompanya i ajuda als alumnes en l’adquisició de nous 

aprenentatges. Els mestres ens hem d’encarregar de què els alumnes 

puguin desenvolupar, de manera global, les seves potencialitats. Hem de 

treballar per afavorir al desenvolupament integral de l’alumne i, per tant, 

s’ha d’afavorir tant al desenvolupament cognitiu com al desenvolupament 

emocional. 

 

El mestre es troba dins l’ aula amb una gran diversitat d’alumnes. Hem de 

vetllar per atendre a la gran diversitat amb la qual ens trobem, afavorint al 

desenvolupament integral de tots els infants i, treballant, per aconseguir 

crear un grup d’alumnes cohesionat, on tots estiguin integrats dins el grup 

que formen i, generant un clima adequat per afavorir a l’adquisició de nous 

aprenentatges. 

 

M’agradaria acabar aquesta valoració amb una cita de David Duran que diu: 

 

“El mestre no ha d’ensenyar front als alumnes, sinó al seu costat.[...] El paper dels 

professors és organitzar les aules, el treball en equip i donar peu a que els alumnes 

aprenguin entre ells, que aprenguin entre iguals, que aprenguin d’una manera 

cooperativa”. (Comas,2011:7) 
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