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“Hay en el mundo un lenguaje que todos comprenden: es el lenguaje del 

entusiasmo, de las cosas hechas con amor y con voluntad,  

en busca de aquello que se desea o en lo que se cree”. 

 

(Paulo Coelho) 
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Agraïments 

 

El Treball de Final de Grau és el projecte on queden reflectides les 

competències associades al títol del Grau escollit. Suposa també el tancament 

d’una etapa plena d’emocions, coneixements i aprenentatges assolits, la fase 

final d’un llarg recorregut de creixement personal i professional, el desenllaç 

d’un camí construït per la suma d’experiències viscudes.  

Si sóc on sóc i sé el que sé, és gràcies a totes aquelles persones que han 

caminat d’una manera o altra amb mi, confiant, donant-me consells d’alt 

voltatge, oferint-me nous aprenentatges i noves mirades. 

Aquest camí, però, no s’ha construït sol, sinó que és un camí compartit. És per 

això que m’agradaria dedicar unes paraules a totes les persones que m’han 

recolzat i ajudat a la realització d’aquest Treball de Final de Grau i a fer 

possible que el meu pas pel Grau en Mestra d’Educació Primària a la 

Universitat de Vic hagi estat una experiència totalment enriquidora. 

En primer lloc, vull donar les gràcies a la Universitat de Vic per donar-me 

l’oportunitat d’ampliar el meu bagatge personal i professional, amb la realització 

d’unes pràctiques acadèmiques externes, a Itàlia. Amb l’objectiu de veure i 

conèixer altres realitats educatives i dur a terme una recerca de tipus 

etnogràfic. 

En segon lloc, vull agrair a la Francesca Davoli, professora de la Universitat de 

Vic que m’ha tutoritzat les Pràctiques III i el Treball de Final de Grau, la seva 

paciència, orientació i suport en la realització d’aquest treball, així com també 

per aconsellar-me i ajudar-me sempre que ho he necessitat.  

En tercer lloc, vull donar les gràcies a la Cristina Lorimer, mestra d’educació 

emocional i afectiva de la Scuola-Città Pestalozzi, per haver-me ajudat a créixer 

com a docent, ensenyant-me com dur a terme bones pràctiques d’educació 

emocional i afectiva a l’aula, i també per haver-se mostrat sempre amable i 

disponible envers a mi i la meva recerca. 
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En quart lloc, als nens i nenes de la Scuola-Città Pestalozzi, de la I elementare 

a la IV elementare, per la màgia dels dies compartits i les seves aportacions a 

les classes que m’han permès observar i refutar la importància de treballar 

l’educació emocional i afectiva a l’escola. 

Per últim, però no menys important, dono gràcies als meus pares, per haver-me 

donat l’oportunitat de viure aquesta experiència a Itàlia recolzant-me 

emocionalment i econòmicament. Per haver fet possible complir un dels meus  

principals somnis, i també per haver-me animat a seguir endavant en la 

realització d’aquest treball quan han estat moments difícils, recordant-me que 

res és regalat, però que amb esforç i il·lusió s’aconsegueix tot allò proposat. 
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Resum 

L’educació emocional és una pràctica inclusiva dins l’escola que pretén ajudar 

a desenvolupar les competències emocionals. És un aprenentatge de vida que  

ajuda a conèixer les pròpies emocions i les dels altres, amb la intenció 

d’aconseguir regular-les per arribar a generar benestar. La investigació parteix 

de l’observació directa de diferents pràctiques educatives d’educació emocional 

en l’alumnat de primària. L’estudi fet a la Scuola-Città Pestalozzi té com a 

objectiu observar i conèixer de primera mà com es porta a terme l’educació 

socio-afectiva en una escola inclusiva. Les observacions recollides i analitzades 

fan possible afirmar que treballar l’educació emocional a l’aula afavoreix la 

convivència i el benestar del grup. 

Paraules clau: Emoció, intel·ligència emocional, competència emocional, 

educació emocional, clima d’aula, benestar i escola inclusiva. 

 

Abstract 

The emotional education is an inclusive practice in the school which expects 

helping to develop the emotional competences. It is a life learning that helps 

knowing the own emotions and other people ones in order to obtain a good 

regulation of them to get general well-being. The study starts from the direct 

observation of different educative practices in emotional education among 

pupils in the primary school. The study done at Scuola-Città Pestalozzi has as 

the main objective observing and knowing from first-hand information how the 

social and affective education is carried through in an inclusive school. The 

collected and analysed observations make possible affirming that working the 

emotional education in the classroom favours the cohabitation and the well-

being in the group. 

Key words: Emotion, emotional intelligence, emotional competence, 

emotional education, classroom atmosphere, well-being and inclusive school. 
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1 Elecció del tema 

Si et pares i observes al teu voltant, quan camines pel carrer, vas a comprar o 

puges al bus..., t’adones que vivim en una societat estressada. I alhora, en un 

entorn més social i comunicatiu que mai, gràcies a aquesta revolució 

tecnològica en la que estem immersos. Assaborim els moments? Som feliços? I 

els altres ho són? 

Reconeixo que el meu interès per la intel·ligència emocional va sorgir de 

lectures i de la curiositat.  

És per aquest motiu que quan se’m va oferir la possibilitat d’escollir el tema per 

a realitzar el meu Treball de Final de Grau, vaig pensar des d’un primer 

moment què podia fer jo com a futura mestra d’educació primària per fomentar 

el “perdre” temps per a nosaltres i també pels altres, per tenir una vida de millor 

qualitat, conseqüentment sent més feliç.  

El món emocional té molts enigmes, no és fàcil comprendre allò que ens passa 

per dins, posar-hi nom i gestionar-ho. A voltes l’expressió facial i la gesticulació 

són les que ens comuniquen l’estat d’ànim i fa que els altres ens puguin veure. 

Si als adults ens costa tampoc deu ser fàcil pels nens. 

Si volem infants intel·ligents emocionalment cal educar-los en les emocions. 

Perquè puguin entendre’s i comprendre als altres, per millorar la seva salut i la 

de la societat.  

Una escola inclusiva ha de fer bones pràctiques d’educació emocional per a 

tots i en benefici de tots, per viure i conviure amb amor i felicitat.  

És per tots aquests motius, que he escollit com a tema pel meu Treball de Final 

de Grau, l’educació emocional i afectiva com a eina per fomentar un bon clima 

d’aula i de relació a l’escola inclusiva. 
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2 Introducció 

Les emocions conviuen amb nosaltres i formen part del nostre dia a dia. Són 

reaccions afectives que el nostre cos o pensament manifesta en forma 

d’energia envers una situació que ens produeix  plaer, neguit o malestar.  

Des d’una mirada inclusiva, l’educació emocional pot regalar estratègies a tots 

els nens i nenes, siguin quines siguin les seves característiques i/o 

peculiaritats. Cadascun d’ells agafarà d’aquesta allò que més li interessi o li 

afavoreixi. 

L’educació emocional ajuda als nens i nenes a posar nom a allò que senten i 

pensen, és a dir, si davant d’una situació el que senten és: ràbia, por, alegria, 

tristesa... saber identificar i reconèixer les emocions els permetrà tenir un millor 

coneixement sobre ells mateixos i també sobre els demés.  

L’objectiu de l’educació emocional no és tan sols saber reconèixer i identificar 

una emoció, sinó com bé indica el nom, saber-la educar, és a dir, ser capaç de 

tenir un control i gestió sobre aquesta, per tal de poder ser éssers més feliços a 

nivell psicològic i emotiu, i poder viure i conviure en societat, permetent així una 

millor convivència i benestar.  

Aquest Treball de Final de Grau exposa, explica i estudia la proposta de 

programa per treballar l’educació socio-afectiva a la Scuola-Città Pestalozzi 

(Itàlia) dins l’etapa de l’educació primària, per tal de millorar les relacions dins 

del grup-classe i prevenir futures problemàtiques a l’escola, fent prendre 

consciència als nens i nenes que l’escola ha de ser un espai on tots els nens i 

nenes se sentin i vagin a gust, i per tant, tots junts hem de vetllar per millorar 

les relacions i crear un clima de convivència i benestar. 

És important destacar que no és fàcil realitzar una investigació de caire més 

emocional i personal amb el rigor científic que requereix una recerca com 

aquesta. Però tot i així la il·lusió, empenta i ganes ha fet possible dur a terme 

un estudi d’aquestes característiques.  

El marc on es desenvolupa aquesta recerca és a la Scuola-Città Pestalozzi de 

Florència (Itàlia), on es realitza diferents observacions sobre com es duu a 
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terme les classes d’Educazione Afettiva, de la I elementare a la IV elementare, 

en aquesta escola, amb l’objectiu de conèixer bones pràctiques d’educació 

socio-afectiva.  

L’estudi parteix d’una fonamentació teòrica, amb les aportacions sobre les 

emocions de Bisquerra, Aguado i Maganto i Maganto, de la importància de la 

intel·ligència emocional des de la perspectiva de Garner, Salovey i Mayer i  

Goleman, de la necessitat de l’educació emocional així com dels seus beneficis 

amb les contribucions de Bisquerra i Carpena i per últim les aules inclusives on 

dur a terme aquesta educació amb els punts de vista d’Ainscow, Stainback i 

Pujolàs.    

Aquesta fonamentació teòrica ha estat la base per comprendre la importància 

del treball de les emocions a les aules de primària. El punt de partida per 

comprendre que treballar les competències emocionals a l’escola millorarà la 

vida de cadascú, del grup i de la societat. 

Aquesta recerca es troba sota el paradigma interpretatiu (qualitatiu), i es tracta 

d’una investigació etnogràfica. La tècnica principal utilitzada per recollir les 

dades d’aquesta recerca de forma metòdica i sistemàtica és l’observació, la 

qual ha permès el disseny de graelles i pautes d’observació. També s’ha 

utilitzat el diari de camp, les entrevistes i fotografies per documentar i recollir 

l’experiència. Totes aquestes tècniques permetran l’anàlisi dels resultats, 

triangular la investigació i arribar a unes conclusions sobre les hipòtesis 

inicialment plantejades. 
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3 Preguntes d’investigació 

 L’educació emocional i afectiva és una bona pràctica inclusiva que 

afavoreix el clima de l’aula i fomenta el benestar a l’escola? 

Subpreguntes 

 L’educació emocional i afectiva permet als nens i nenes reconèixer i 

identificar les emocions en ells mateixos i en els demés? 

 L’educació emocional i afectiva permet als nens i nenes tenir eines 

per saber regular i gestionar les emocions?   

 El treball cooperatiu i l’assemblea de classe són dues habilitats 

socials que ajuden a millorar la convivència a l’aula?   
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4 Planificació de la recerca 

 

 

Setembre - desembre de 2015 

 

Fonamentació teòrica sobre el tema 

escollit. 

 

Octubre-desembre de 2015 

 

Aplicació pràctica realitzada a 

l’escola. Recollida d’experiències i 

anàlisi de dades de les activitats que 

es realitzen a l’escola. 

 

Gener, febrer i març de 2016 

 

Redacció de la memòria final del TFG. 

 

 

Març - abril de 2016 

 

Redacció de la memòria final del TFG. 

Conclusions relacionades amb el 

tema i la futura professió.  

 

Maig - juny de 2016 

 

Lliurament del treball escrit. 

Preparació de l’exposició i de la 

defensa oral del TFG. 
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5 Fonamentació teòrica 
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5.1 Les emocions 

5.1.1 Concepte d’emoció 

La paraula emoció prové del llatí emovere, que vol dir ‘posar en moviment’. 

L’emoció ens porta a la reacció o a l’acció davant d’una situació. 

Bisquerra (2000: 61) defineix l’emoció com 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.  

 

5.1.2 Components de l’emoció 

Aguado (2007: 25) parla de dos aspectes de l’emoció: reacció i cognició. I dóna 

un model esquemàtic de la relació entre aquests components. 

 

 

                                                         

                               PROCESSOS CEREBRALS 

                          

                                

 

 

 

 

 

 

ESDEVENIMENTS 

                                      EMOCIÓ 

Components                                        Components 

cognitius                                               reactius 

Avaluació cognitiva                             Reaccions fisiològiques 

Experiència subjectiva                        Reaccions motores 

                                                                (expressió, tendències  

                                                                 d’acció) 
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5.1.3 Tipus d’emocions 

Segons les teories evolucionistes hi ha dos grans grups d’emocions: 

1. Emocions bàsiques o primàries: es caracteritzen per una expressió facial 

distintiva i una disposició típica per afrontar-les. Aquestes són: l’alegria, 

l’acceptació, la por,  la sorpresa, la pena, el fàstic, la ràbia i l’anticipació. 

2. Emocions complexes o secundàries: combinació de les bàsiques. 

Al llarg de la història hi ha hagut molt debat sobre com s’estructuren les 

emocions. Cada autor proposa la seva classificació si comparem diferents tipus 

de classificació, podrem veure com hi ha punts en comú entre uns i altres 

autors, però no en hi ha cap que sigui igual que un altre.  

 

Bisquerra (2000: 96) fa aquesta proposta de classificació: 

1.Emocions negatives: ira, por, tristesa, ansietat, vergonya, aversió. 

2.Emocions positives: alegria, humor, amor, felicitat. 

3.Emocions ambigües: sorpresa, esperança, compassió. 

4.Emocions estètiques: es donen quan reaccionem davant certes 

manifestacions artístiques.  

 

5.1.4 Característiques de les emocions 

Maganto i Maganto (2010: 19) explica quines són les principals característiques 

de les emocions. 

 Les emocions, en principi no són ni bones ni dolentes. 

 S’adquireixen per maduració, són evolutives. 

 Suposen un aprenentatge. 

 Apareixen durant totes les circumstàncies de la vida. 
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 Sorgeixen com a resposta a un estímul 

 És una experiència interna amb diferents intensitats. 

 Són contagioses. 

5.1.5 Funcions de les emocions 

Maganto i Maganto (2010: 21) diu que les emocions tenen diferents funcions i 

serveixen per una millor adaptació i relació social. Aquestes són: 

- Funció de protecció/adaptativa->Ens prepara per donar una resposta 

apropiada per a cada emoció. 

- Funció informativa->Com estem, com estan els altres i com és la situació 

que tenim al davant. 

- Funció social->Comunicació dels nostres sentiments facilitant les 

interaccions socials. 

- Funció motivacional->Les emocions ens preparen per potenciar o dirigir 

la conducta.  

 

5.1.6 Factors implicats en les intensitats de les emocions 

Maganto i Maganto (2010: 23) esmenta que hi ha tres tipus de factors que 

expliquen això: 

a. Factors predisponents: tenen a veure amb la nostra pròpia família o bé 

perquè biològicament tenim tendència o bé per aprenentatge. 

b. Factors precipitants: cadascú de nosaltres tenim experiències guardades 

i on es resituen les experiències noves. 

c. Factors de manteniment: són aquells que tenen a veure amb els 

beneficis obtinguts que segueixen a l’experiència emocional. Quan el 

benefici és favorable s’intentarà mantenir aquesta emoció tot el temps 

que es pugui. 
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Maganto i Maganto (2010: 24) afirmen que: “tots aquests factors actuen de 

forma conjunta, de mode automàtic i no molt conscient”. 

 

5.1.7 Bases cerebrals de l’emoció 

L’estudi de les relacions entre el cervell i l’emoció humana s’ha convertit en un 

dels principals objectius de la neurociència. 

Aguado (2007: 186) diu que en el cas de les emocions ens trobem amb una 

jerarquia de processos que tenen una àmplia complexitat. En un extrem es 

troben les programades genèticament; a l’altra extrem les que tenen un 

contingut conscient i que només són possibles sobre la base d’una activitat 

mental deliberada. I que les emocions bàsiques es troben en un punt mig. 

Les dues línies d’investigació seguides són la investigació animal i la humana. 

Les teories clàssiques com les de Papez (1937) i MacLean (1967) van intentar 

explicar els components del cervell emocional. D’aquestes teories ve el 

concepte de sistema límbic i la creença que és aquest qui té el control cerebral 

de les emocions.  

Aguado (2007: 189) parla que en l’actualitat no hi ha cap teoria general que ens 

permeti entendre de quina manera el cervell porta a terme les diferents 

funcions emocionals. És molt probable que els sistemes cerebrals subcorticals 

tinguin un paper fonamental en els aspectes primaris i automàtics de l’emoció.  

I que els aspectes més cognitius de l’emoció depenguin de diferents àrees de 

l’escorça cerebral. 

5.1.8 L’expressió de les emocions 

Segons Carpena (2012: 97) tant les emocions com els sentiments tenen 

manifestacions físiques, com suor, palpitacions, tremolors, mals d’estòmac, 

rigidesa o relaxament muscular, sequedat de boca... 

Per tant aquesta expressió és un mitjà de comunicació que proporciona 

informació important sobre com et sents i com ho perceben els altres. 
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Aguado (2007) esmenta que l’expressió emocional té una funció comunicativa: 

“...proporciona als possibles observadors claus informatives de l’estat intern de 

l’emissor i que aquestes claus tenen un paper regulador de la interacció social. 

L’emoció pot ser expressada per diferents canals, principalment l’expressió facial i el to 

de veu. L’expressió facial té múltiples funcions comunicatives, tant per si sola com 

acompanyant a l’expressió lingüística” 

                                                                                                 (Aguado 2007: 49) 
 

Diferents investigadors expliquen que la majoria de les persones interpretem de 

mode similar les expressions més típiques de l’emoció. I que aquesta no està 

lliure d’influències subjectives. Per això s’han esforçat en construir instruments 

de mesura que permeten analitzar i avaluar l’expressió facial. 

L’expressió emocional actua doncs com un important regulador de la interacció 

social  segons Aguado (2007). 

“L’estat d’ànim de l’emissor (tristesa, per exemple), genera pautes expressives 

específiques que, a la vegada, produeixen una resposta emocional en el receptor 

(pena, per exemple). Així la percepció de tristesa en un congènere augmenta la 

probabilitat de comportaments altruistes i d’ajuda en part perquè aquestes experiències 

generen en el receptor un canvi emocional.”  

(Aguado 2007: 62) 

 

Procés d’interacció entre emissor i receptor: 

           Emisor                                                         Receptor 

 

 

 

 

 

(Aguado 2007: 62) 

En l’expressió emocional adulta hi ha una influència clara de la cultura per 

processos d’imitació i d’aprenentatge social. 

 

 

Estat emocional 

 

 

 

Conducta expressiva 

Estat emocional 

 

 

 

Conducta social 
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5.2 La intel·ligència emocional  

Howard Gardner (1983) va proposar la idea de les intel·ligències múltiples i  les 

defineix com: 

            “La capacitat i, per tant, la destresa que es pot desenvolupar en les persones, des del   
             naixement i tot al llarg de la seva vida”  
                                                                             (Gardner, 1983 dins Fuertes i Gabarró, 2013) 

 
Les intel·ligències múltiples que ell ramifica són: intel·ligència lingüística, lògico-

matemàtica, espacial, corporal, musical, intrapersonal, interpersonal, 

naturalística i existencial. 

 

L’evolució del estudi de les intel·ligències múltiples obre camí cap a noves 

propostes d’investigació i d’intervenció educatives. Salovey i Mayer (1990) 

introdueixen per primer cop el nou concepte d’intel·ligència emocional. Però és 

Goleman (1995) qui popularitza el concepte i ens parla de la intel·ligència 

emocional com:  

“L’habilitat que ha de tenir el subjecte per percebre i reconèixer els sentiments de forma 
apropiada i concisa, comprendre’ls i assimilar-los i modificar adequadament els estats 
d’ànim per afavorir l’automotivació, el treball en equip i l’adaptació al medi”.  

(Goleman,1995 dins Fuertes i Gabarró, 2013) 
 

 

La intel·ligència emocional engloba la intel·ligència intrapersonal i la 

interpersonal. 

 

5.2.1 La intel·ligència intrapersonal (jo) 

Aquesta intel·ligència facilita l’autoconeixement. 

Fuertes i Gabarró (2013: 1) especifica que és: 

               “La capacitat que tenen les persones per conèixer-se elles mateixes, els seus  

                aspectes interns, les pròpies habilitats, límits, preferències, recursos i intuïcions.  

                Permet acceptar-se i autocontrolar-se” 

                                                                                                       (Fuertes i Gabarró, 2013)  

 

Es treballa en ella l’autoconsciència, l’autoregulació emocional, la motivació i 

autogestió emocional. Tot, per tenir una millora de l’autoestima. 
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5.2.2 La intel·ligència interpersonal (jo amb els altres) 

 Aquesta intel·ligència facilita la convivència i el benestar social i personal. 

Fuertes i Gabarró (2013: 1) precisa que és: 

               “La capacitat que tenen les persones per entendre i posar-se en la situació de l’altre, 

                comprendre els seus sentiments i la seva manera de pensar, sentir i actuar ” 

                                                                                                             (Fuertes i Gabarró, 2013)  

 

Es treballa en ella el domini de les habilitats socials bàsiques (empatia i 

assertivitat) i el de la convivència favorable (resolució de conflictes). 

En Goleman (2004: 87) matisa que les persones que no saben reconèixer els 

seus sentiments són analfabets emocionals. I que a l’altre extrem hi ha 

persones per les que el món extern és més clar que el seu intern. 

Mentre que Fernández-Berrocal i Ruiz (2008: 169) esmenten que les persones 

emocionalment intel·ligents no són només més hàbils a l’hora de percebre, 

comprendre i gestionar les pròpies emocions, sinó també són més capaces 

d’extrapolar aquestes habilitats a les emocions dels demés. 

 

5.3 La competència emocional 

Les competències emocionals són el punt d’interacció de la persona i l’ambient. 

Bisquerra (2009: 143) assenyala que: “el desenvolupament de les 

competències emocionals és l’objectiu de l’educació emocional”. 

També presenta un model pentagonal de competències emocionals que 

s’estructuren en cinc blocs:  

 Consciència emocional 

Amb aspectes com la presa de consciència de les pròpies emocions, 

donar nom a les emocions, comprendre les emocions dels demés 

prendre consciència de la interacció entre emoció, cognició i 

comportament. 
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 Regulació emocional 

Parlem d’expressió emocional apropiada, regulació d’emocions i 

sentiments, habilitats d’afrontament i competència per autogenerar 

emocions positives. 

 Autonomia emocional    

Elements com l’autoestima, automotivació, autoeficàcia emocional, 

responsabilitat, actitud positiva, anàlisi crític de normes socials i 

resil.lència.  

 Competència social 

Microhabilitats com dominar les habilitats socials bàsiques, respecte 

pels demés, practicar la comunicació receptiva i l’expressiva, compartir 

emocions, comportament prosocial i cooperació, assertivitat, prevenció i 

solució de conflictes i capacitat per gestionar situacions emocionals.  

 Competències per la vida i el benestar  

Microcompetències com fixar objectius adaptatius, presa de decisions, 

buscar ajuda i recursos, ciutadania activa, benestar emocional i fluir. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuertes i 

Gabarró 

(2013) 
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5.4 L’educació emocional a l’escola 

L’escola durant molt de temps ha prioritzat les habilitats i destreses cognitives. 

La realitat humana demostra que el cognitiu i l’afectiu no estan contraposats 

sinó que estan interrelacionats.  

“Nombrosos professionals docents i la pròpia administració pública han tornat la seva 
mirada cap a l’educació afectiva i emocional. [...] En tots ells està present la creença 
que l’educació emocional, el foment de la intel·ligència emocional, pot ser una valuosa 
ajuda per afrontar amb majors possibilitats d’èxit els reptes els quals s’enfronta el 
sistema educatiu”. (Acosta 2008) 

 

Bisquerra (2000) defineix l’educació emocional com: 

              “un procés educatiu, continu i permanent, que pretén potenciar el desenvolupament de      

               les competències emocionals com element essencial del desenvolupament integral de 

               la persona, amb objecte de capacitar-lo per la vida. Tot ell té com a finalitat augmentar 

               el benestar personal i social” (Bisquerra 2000: 243) 

 

L’educació emocional és una formació que necessita temps, és continua, i com 

tota educació si un està predisposat, és un aprenentatge que dura tota la vida. 

És Arribas (2008: 117) qui comenta que “el nostre èxit vital com éssers humans 

depèn tant més de la capacitat de gestionar les nostres emocions que de la 

capacitat de processar la informació”.  

 

5.4.1 Objectius de l’educació emocional  

Per poder augmentar les competències emocionals s’han de tenir clar quins 

objectius cal aconseguir.  

D’acord amb Bisquerra (2000: 244) els objectius de l’educació emocional són: 

Adquirir un millor coneixement de les pròpies emocions. 

Identificar les emocions dels altres. 

Denominar les emocions correctament. 

Desenvolupar l’habilitat per regular les pròpies emocions. 

Pujar el llindar de tolerància a la frustració. 

Prevenir els efectes nocius de les emocions negatives. 

Desenvolupar l’habilitat per generar emocions positives. 
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Desenvolupar l’habilitat d’automotivar-se. 

Adoptar una actitud positiva envers la vida. 

Aprendre a fluir. 

 

5.4.2. Procediments 

 

Diu Carpena (2012: 103) que en l’educació socioemocional els procediments 

bàsics d’acció educativa són: 

 Disposar d’informació sobre les emocions i els sentiments. 

 Connexió amb les pròpies emocions i els propis sentiments. 

 Designació d’emocions i sentiments . 

 Expressió d’emocions i sentiments. 

 Relacionar emocions i estats corporals. 

 Conèixer i haver practicar tècniques de gestió corporal. 

 Relacionar pensaments i sentiments. 

 Comprensió de la diferència entre sentiments i conductes. 

 Utilització de mètodes específics d’autocontrol de la conducta. 

 Motivar el desig d’autoregulació. 

 

5.4.3 Continguts de l’educació emocional 

 

Comprendre i expressar emocions dóna habilitats per resoldre problemes i 

prepara als nens per al futur. 

Segons Bisquerra (2009: 163) els continguts que cal treballar han de tenir en 

compte els següents criteris: han d’adaptar-se al nivell educatiu dels alumnes, 

han de poder ser aplicables a tot el grup classe, afavorir la reflexió sobre les 

pròpies emocions i les dels altres i han d’estar enfocats a desenvolupar les 

competències emocionals. 

També és bo treballar dins un context coeducatiu per afavorir la igualtat entre 

nens i nenes i prevenir la violència de gènere. 
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5.4.4 Metodologia de l’ educació emocional 

La pràctica de l’educació emocional a l’escola s’ha de portar a terme ja des de 

les primeres etapes amb activitats senzilles i tenir continuació al llarg de tota 

l’escolarització. Ha de comptar amb el suport i la implicació de tota la comunitat 

educativa (professors, alumnes i famílies). 

López (2011) exposa com ha de ser la metodologia de l’educació emocional a 

seguir: 

“La metodologia educativa més eficaç és aquella basada en els coneixements previs 
dels nens, en els seus interessos i necessitats personals i socials i en les seves 
vivències directes. Poden ajudar recursos didàctics (imatges, fotografies, cançons, 
contes, literatura, jocs, vídeos, objectes, notícies de premsa...) que suscitin la 
consciència emocional i que ofereixin la possibilitat d’experimentar emocions. Convé 
oferir espais a l’aula de reflexió i d’introspecció, fomentar la comunicació amb els altres 
i treballar en equip”. (López, 2011: 46) 

 

5.4.5 Avaluació de l’educació emocional 

Avaluar serà una activitat que haurà de permetre veure l’evolució dels infants, 

quins objectius s’han aconseguit, quin clima d’aula hi ha i quin és el grau de 

satisfacció dels nens envers el treball realitzat. 

Manifesta Bisquerra (2009: 167) que és important i necessari que hagi una 

avaluació i que hi ha alternatives a les proves de llapis i paper. Anomena el 

portafoli, l’avaluació de 360º, avaluació entre iguals i l’observació del 

comportament. 

5.4.6 Paper del mestre 

Totes les situacions d’ensenyament-aprenentatge generen emocions. 

És necessari que entre nens i mestres s’estableixi una relació positiva i no 

oblidar que la comunicació és imprescindible. 

Carpena (2012: 105) dóna algunes pautes per reflexionar sobre les pròpies 

accions i emocions. En resum, aquestes serien: creure en la necessitat de 

controlar la resposta que donem, la nostra intervenció a classe està influïda per 

la interpretació que fem, podem augmentar la percepció positiva, comprendre 
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per què els nens i les nenes actuen com actuen, reconèixer els propis 

sentiments respecte de l’alumnat i augmentar la pròpia competència emocional. 

5.4.7 Participació familiar 

La família és el primer nucli on els infants viuen les primeres emocions. Els 

pares són models pels seus fills. Han de ser conscients de les seves emocions  

i també ajudar a gestionar les emocions d’ells. 

Fer activitats compartides i crear espais de comunicació sempre procurant un 

clima de confiança i respecte és el que caldria. 

Pares i mestres han de col·laborar per desenvolupar les capacitats emocionals 

amb coherència. 

Arribas (2008: 139) considera la participació dels pares imprescindible perquè 

considera que són aquests els agents fonamentals en l’educació dels seus fills. 

  

5.5 Convivència i clima d’aula 

L’educació sòcio-afectiva és un instrument per fomentar el benestar a classe. 

El clima social de l’aula es pot modificar si s’afavoreix la cohesió de grup i si 

s’utilitzen eines educatives que ajudin a caminar cap la convivència. 

“En un centre escolar, les activitats d’educació emocional tenen que estar 
necessàriament relacionades amb el resta d’activitats que fomenten la convivència i 
afavoreixen una maduració integral de l’alumnat. [...] Hem d’afegir l’educació 
emocional, com un recurs addicional, al entramat d’activitats que es realitzen en els 
centres per potenciar la maduració personal i una convivència positiva i amigable”. 
(Acosta, 2008) 

 

Per fomentar la convivència, les activitats giren entorn a la gestió democràtica 

de normes, l’educació en valors, la regulació pacífica de conflictes i l’educació 

emocional. La convivència ha d’anar acompanyada de vivències emocionals 

positives, de benestar. 

Els conflictes passen a ser un element de les relacions humanes que es 

construeixen perquè hi ha diversitat d’interessos, valors i sentiments. 
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Arribas (2008: 127) esmenta els principis de regulació de la convivència, que 

són els següents: 

- Participació i sentit de pertinença davant exclusió 

- Autonomia i autoregulació 

- Comunicació i mediació, que impliquen el retrobament personal, 

l’acceptació de l’altre, i la reparació i reconciliació davant a la 

judicialització.  

- Autoritat i fermesa democràtica davant autoritarisme. 

- Coherència i coordinació, front de l’individualisme.  

En definitiva, per generar un bon clima d’aula és necessari que els alumnes 

participin i s’impliquin. El diàleg, l’assemblea de classe, l’aprenentatge 

cooperatiu, el “circle time”, el pensament crític, l’autoestima, el debat, l’esforç i 

la presa de decisions els ajudarà a aprendre a conviure. 

5.6 Aules inclusives 

Avançar en la societat actual no ha de suposar només parlar d’un progrés 

tecnològic, sinó que de forma paral·lela, cal parlar de les interaccions humanes, 

de la igualtat i el respecte a les diferències.  

Pujolàs i Lago (2006: 12) assenyalen que: “Si volem avançar cap a una societat 

inclusiva, necessitem avançar més que mai, cap a una escola inclusiva, que no 

exclogui ningú, perquè és el lloc –entre altres- on s’eduquen les futures 

generacions i on han d’aprendre a conviure”. 

Per construir una escola de tots i per a tots, cal caminar cap a una educació 

inclusiva, que ens permeti evolucionar, millorar i progressar, adaptant l’escola a 

la diversitat humana, oferint un espai per a tots.  

Pujolàs i Lago (2006: 10) esmenten que: “És indiscutible que els alumnes són 

diferents, però si l’escola no els inclou a tots, les diferències esdevenen –o  

poden esdevenir- desigualtats”.  
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Per viure en una societat no desigual, cal una escola que sàpiga comprendre i 

sàpiga fer viure les diferències en un entorn natural i quotidià.  

Pujolàs i Lago (2006: 11-12) ens diuen que: “Si aconseguim que aprenguin 

junts alumnes diferents, no solament aconseguim que aprenguin, sinó que 

també aconseguim una cosa tant o més important: que aprenguin que poden 

aprendre junts, que poden estar junts a l’escola, que poden viure junts, que 

poden conviure malgrat les diferències”.  

La inclusió no és una moda, és un dels reptes d’aquest segle. Recollint les 

idees de Carbonell (2007: 5) és un procés dinàmic i complex.  

Ainscow (2004: 294) matitza que: “La inclusió és un procés sense fi. En 

comptes d’un simple canvi d’estat, que depèn d’un desenvolupament 

pedagògic i d’organització contínua dins de l’educació general”.  

Una de les definicions d’escola inclusiva més estesa i coneguda és la definició 

que dóna Stainback (2001): 

“L’educació inclusiva és el procés pel qual s’ofereix a tots els infants, sense distinció de 
la discapacitat, la raça o qualsevol altre diferència, l’oportunitat de continuar sent 
membre de la classe ordinària i d’aprendre dels seus companys, i juntament amb ells, 
dins l’aula”. (Stainback, 2001 dins de Pujolàs i Lago, 2006) 

 

Huguet (2006) comparteix en la seva definició sobre l’educació inclusiva una 

visió semblant a la que dóna Stainback (2001) i afegeix l’adquisició d’actituds i 

valors per part de l’alumnat.  

“L’educació inclusiva és, doncs, un procés pel qual s’ofereix a tot l’alumnat l’oportunitat 
de continuar sent membres de la classe ordinària i de poder aprendre dins l’aula amb 
els companys i les companyes del seu grup. D’aquesta manera, tots els futurs 
ciutadans i ciutadanes aprenen a conviure amb la diversitat que hi ha a la societat 
sense fer exclusions, desenvolupament actituds i valors que els ensenyin a viure en 
una societat plural i diversa”. (Huguet, 2006:38)  

Pujolàs i Lago (2006) defineixen l’escola inclusiva com una escola per a 

tothom, amb una composició d’alumnes heterogènia. 

“Una escola inclusiva és aquella en la qual poden aprendre junts, alumnes diferents. 
[...] Una escola que no exclou absolutament ningú, perquè no hi ha diferents categories 
d’estudiants que requereixin diferents categories de centres. N’hi ha prou que hi hagi 
escoles –sense cap mena d’adjectius- que acullin tothom, perquè només hi ha una sola 
categoria d’alumnes, sense cap mena d’adjectius, que –evidentment- són dferents. I 
quan diem «junts», volem dir  no solament en un mateix centre, sinó fins i tot en una 
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mateixa aula tants alumnes com sigui possible, tantes estones com sigui possible, 
participant tant com sigui possible en les mateixes activitats d’ensenyament i 
aprenentatge comunes”. (Pujolàs i Lago, 2006: 7) 

 

5.6.1 L’assemblea de classe 

L’assemblea de classe és una font d’aprenentatge personal i social important 

que promou la participació, la cohesió de grup i la presa de decisions. 

            “ Valors democràtics com la participació, base en la que és recolza la nostra societat,  

            poden, en el marc de la convivència diària del grup-classe, fomentar-se i aprendre 

            mitjançant, entre altres situacions,a l’assemblea d’aula”  
                                                                                    (Pérez ,1999 dins de Fernández 2007)  

És un pràctica inclusiva on s’expressen dubtes, opinions, preocupacions, 

sentiments i emocions. 

 

5.6.2 Cooperar a l’aula 

L’aprenentatge cooperatiu segons Arribas (2008: 134) té un efecte important 

sobre l’autoestima, la convivència i la felicitat dels alumnes.  

Té un seguit d’avantatges: 

 Estimula la valoració personal i la dels altres 

 S’ aprecien i es respecten les diferències 

 Promou el sentit de pertinença al grup i la interdependència de tots els 

membres (tots inclosos) 

 La capacitat d’ajudar i rebre ajuda  

 La capacitat de autoregular-se i d’afrontar conflictes. 

L’aprenentatge cooperatiu es sosté en dos pressupòsits fonamentals segons 

Pujolàs (2015: 70) : la participació activa i directa dels estudiants i l’ajuda mútua 

que permet aprendre més coses i millor. 
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Per ser capaços de treballar en equip Pujolàs (2015 :86) assenyala que els 

nens i nenes han de dominar una sèrie d’habilitats socials: 

 han de confiar els uns amb els altres 

 s’han de comunicar amb precisió i claredat 

 acceptar-se, recolzar-se i animar-se mútuament  

 resoldre els conflictes de forma constructiva 
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6 Aplicació pràctica 
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6.1 Objectius 

 Observar i conèixer bones pràctiques d’educació emocional i afectiva a 

l’escola inclusiva. 

 Contrastar la recerca teòrica amb l’experiència pràctica.  

 

6.2 Metodologia i justificació de la perspectiva 

metodològica escollida 

6.2.1 Orientació metodològica 

Pel que fa a la classificació dels mètodes d’investigació, aquesta ha anat 

modificant-se i variant al llarg dels anys, per tal d’ajustar-se a les noves 

investigacions, oferint estàndards més específics i concrets.   

Dins la recerca educativa, són molts els autors que diferencien en aquesta dos 

enfocaments d’investigació principal, que són: la investigació quantitativa i la 

investigació qualitativa.  

Sandín (2003: 196) esmenta que Creswell (1998), ofereix una nova 

classificació donada l’amplitud de criteris inserits dins el paraigües de la 

investigació qualitativa. En la qual també es troba esmentada aquesta 

diferenciació en els estudis de Howe i Einsenhart (1993) i Goetz i LeCompte 

(1988).  

Aquesta diferenciació consisteix en què Creswell (1998) no inclou la 

investigació-acció dins la investigació qualitativa, ja que l’objectiu d’aquesta és 

conèixer la realitat per transformar-la, i la situa en un altra paradigma.  

A partir d’aquí, podem dir que pel que fa les ciències de l’educació, 

coexisteixen tres enfocaments, paradigmes i/o perspectives de la investigació 

educativa, que són: la perspectiva positivista (quantitativa), la perspectiva 

interpretativa (qualitativa) i la perspectiva crítica (també coneguda com socio-

crítica).  
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Per altra banda, Sandin (2003: 127) esmenta que altres autors com Del Rincon 

(1995) realitzen la mateixa classificació però atribuint a aquests altres noms, 

que són: empírico-analítica (quantitativa), constructivista (qualitativa) i 

sociocrítica (qualitativa).  

 

 

 

 

 

 

 

(Del Rincon, 1995 dins Sandín, 2003: 127) 

La recerca que duc a terme, se situa dins el marc de la perspectiva 

interpretativa (qualitativa) o també com hem vist, anomenada constructivista 

(qualitativa). Per ser concrets, es tracta d’una recerca etnogràfica.  

Són molts els autors que descriuen la recerca etnogràfica com aquell tipus 

d’investigació que estudia una cultura, raça o grup d’individus amb la intenció 

de comprendre “des de dins” aquesta mateixa. D’entre les moltes definicions 

que existeixen per definir el terme etnografia, destaco la definició de Fetterman 

(1989), Aguirre (1995) i Goetz i LeCompte (1988) per la cura de les seves 

paraules.  

“La etnografía es el arte y la ciencia de descubrir un grupo o una cultura”. 

(Fetterman, 1989 dins Sandín, 2003: 155) 

 
 

“La etnografía es el estudio descriptivo de la cultura de una comunidad, o de alguno 

de sus aspectos fundamentales, bajo la perspectiva de comprensión global de la 
misma”. 

(Aguirre, 1995 dins Sandín, 2003:155) 

 
 

“La etnografía es uno de los modelos generales de investigación utilizado por los 

científicos sociales para el estudio del comportamiento humano”.  

(Goetz i LeCompte, 1998: 29) 
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L’etnografia centrada en l’estudi de contextos educatius, s’anomena etnografia 

educativa.  

Goetz i LeCompte (1988: 41) esmenten que l’objectiu de l’etnografia educativa 

és recollir valuoses dades descriptives de contextos, activitats i creences dels 

participants en els escenaris educatius.  

Per altra banda, Sandín (2003: 158) diu que: “la finalitat de l’etnografia en 

l’educació és pretendre explicar la realitat en base a la percepció i opinió dels 

actors, de les persones que en ella participen”.  

Ambdós autors comparteixen la visió en què l’etnografia aplicada a l’educació 

és utilitzada com a mètode d’investigació per explicar la realitat d’un context 

escolar, basant-se en la descripció del context en sí o de les activitats que es 

duen a terme per tal d’atribuir-hi un significat a través de la pròpia visió de 

l’investigador.  

Spadley (1980) i Hymes (1987) per tal de facilitar la concertació de la 

investigació etnogràfica presenten tres modalitats diferents d’investigació 

etnogràfica, que són: etnografia comprensiva, etnografia amb una orientació 

temàtica i etnografia guiada per hipòtesis.  

“La etnografía comprensiva pretende descubrir la cultura global, el estilo de vida completo de 

un colectivo, de un grupo o una comunidad e interpretar la experiencia. 

La etnografía con una orientación temática reduce el ámbito de investigación a un aspecto o 

más de una cultura. Por ejemplo, el proceso didáctico que sigue un profesor o la cultura 
evaluativa de un centro. 

En la etnografía guiada por hipótesis el proceso de investigación es cíclico también, pero la 

selección inicial del proyecto y los datos a recoger están condicionados por las hipótesis previas 
formuladas”.  

(Spadley, 1980 i Hymes, 1987 dins Sandín, 2003: 160) 

 

Aquesta recerca es tracta d’una recerca etnogràfica ja que té com a finalitat 

estudiar i comprendre “des de dins” com es duu a terme l’educació socio-

afectiva a la Scuola-Città Pestalozzi de Florència (Itàlia) a l’etapa de l’educació 

primària, estudiant el comportament dels alumnes envers el tema, així com 

també les relacions que s’estableixen dins l’aula per fomentar un millor 

benestar.  Aquesta investigació, però, és guiada per unes hipòtesis inicials, que 



 
Treball Final de Grau 

 

34 
 

acoten la investigació centrant-se en uns objectius específics. És per això que 

podem dir que aquesta investigació es tracta d’una investigació etnogràfica del 

tercer tipus: una recerca etnogràfica guiada per unes hipòtesis. Aquestes 

hipòtesis permetran crear uns ítems d’observació, que ajudaran a guiar la 

mirada de l’investigador en la seva recerca, centrant l’observació d’aquest en 

els diferents focus d’interès de la investigació; ajudaran a estructurar la recerca 

i li atorgarà sentit. Finalment, és amb la recollida de dades i l’anàlisi d’aquestes 

quan es podrà verificar o contrastar les hipòtesis inicialment plantejades. 

Pel que fa al procés etnogràfic a seguir, Aguirre (1995) esmenta que la 

investigació etnogràfica té quatre fases: la demarcació del camp, la preparació i 

documentació, la investigació i les conclusions.  

a) Demarcació del camp:  
- Elecció d’una comunitat, delimitada i observable 
- Redacció d’un projecte definit: objecte d’estudi, lloc i temps. 
- Redacció d’un pressupost o cerca de finançament 
- Aprovació del projecte 

 
b) Preparació i documentació:  

- Documentació bibliogràfica 
- Fonts orals 
- Preparació física i mental  
- Mentalització 

 
c) Investigació:  

- Arribada 
- Observació  
- Registre de dades 

 
d) Conclusió: 

- Elaboració de la ruptura 
- Abandonament del camp 
- Anàlisi de les dades 
- Elaboració de conclusions 

 
                                                                            (Aguirre, 1995 dins Sandín 2003:157) 

  

Sandín (2003: 157) esmenta que tot i que en l’etnografia l’investigador intenta 

de descriure de forma global la realitat investigada, l’estudi etnogràfic no 

segueix un model lineal, sinó més aviat espiral i cíclic, ja que tot i tenir clar els 

objectius de l’estudi inicialment, desconeix la realitat que es trobarà, i per tant, 

tant el objectius com els instruments s’hauran d’anar redefinint en cada cicle de 

la investigació.  
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Aquest procés etnogràfic espiral i cíclic, Del Rincon (1997) el resumeix en la 

següent taula:  

 

 

 

 

 

 

 

 

(Del Rincon, 1997 dins Sandín, 2003: 158) 

 

1.2.2  Dimensions o aspectes concrets de l’estudi 

Per tal de definir les dimensions o aspectes concrets de l’estudi, és a dir, els 

paràmetres d’observació que s’ha tingut en compte a l’hora d’observar, anotar, 

registrar i avaluar el treball socio-afectiu que es duu a terme en la matèria 

d’Educazione Affettiva a l’educació primària de la Scuola-Città Pestalozzi 

(Italia), cal tenir present quina és la realitat educativa de la qual es parteix, és a 

dir, l’entorn social i educatiu que defineix el camp d’estudi o comunitat (scuola-

laboratorio) i també el grup de persones a les que s’estudia (edat i 

característiques del grup-classe) que fomenten que el context d’aquesta 

recerca sigui d’una determinada manera i no d’una altra.  

En aquest cas, la investigació té lloc a la Scuola-Città Pestalozzi de Florència 

(Itàlia), mateix centre educatiu on he realitzat les meves Pràctiques III. La 

Scuola-Città Pestalozzi és una escola que es troba ubicada al barri de Santa 

Croce de Florència, barri situat a la part sud-est del centre històric de la ciutat. 

El barri de Santa Croce és caracteritzat per la tranquil·litat dels seus carrers 
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(sense tràfic), els seus palaus medievals i el gran nombre de restaurants i 

botigues, conegudes a nivell internacional. El nom del barri ve donat pel 

monument principal de la zona, la Basílica de Santa Croce, que es troba a tan 

sols uns 500m de l’escola.  

Scuola-Città Pestalozzi va ser fundada l’any 1945 com a “escola d’impartició 

didàctica diversa”, nom que se’ls atorgà a les escoles experimentals a temps 

complert en aquell temps. Des de l’any 2006, Scuola-Città Pestalozzi, 

juntament amb les escoles Don Miliani di Genova i Rinascita de Milà, amb 

conformitat de l’article 11 de la D.P.R del 8 de març de 1999, núm. 275, forma 

part d’un projecte del Ministeri anomenat scuola-laboratorio. Aquest projecte té 

un doble objectiu. Per una banda oferir als nens i nenes una escola de caràcter 

experimental i per altra banda, ser un centre de recursos i innovació per a la 

formació de professors; és a dir, crear una escola on teoria i pràctica van de la 

mà progressant juntes, mitjançant la innovació i recerca.  

A partir del 2011, aquest concepte de scuola-laboratorio ha estat evolucionat i 

desenvolupat en la proposta anomenada “dalla scuola laboratorio verso la 

Wikischool”. Així fou com també des de l’any 2011-12, la Scuola-Città 

Pestalozzi va ser seleccionada pel Misteri d’Educació per ser part de la 

"@Scuol 2.0", Escola Digital del Pla Nacional. Això significa que també és 

immersa en l’experimentació de la innovació educativa en la transformació dels 

entorns d’aprenentatge a través de l’ús de les tecnologies de la informació i la 

comunicació. 

Avui dia, la “Scuola-Città Pestalozzi” acull alumnes dels sis als catorze anys, és 

una escola d’una sola línia amb una ràtio de vint alumnes per classe (màx.). Es 

defineix com una escola pública, és a dir subvencionada per l’estat, que aposta 

per una didàctica de caràcter experimental, això fa que sigui present en tot 

moment la participació activa tant de l’alumnat com del professorat, per tal de 

progressar en l’aprenentatge i en la millora de l’escola-ciutat, convertint l’escola 

en un laboratori d’aprenentatge i ensenyament. El pilar d’aquesta 

experimentació són les relacions personals entre tots els components de la 

comunitat o bé de l’escola-ciutat (alumnes, professors, famílies, personal, etc.).  
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Pel que fa la metodologia, és basada en la riquesa de la diversitat i la 

cooperació. Fomenten el treball d’hàbits de convivència, la solidaritat i la 

generositat. També potencien el treball de les emocions en tots els cursos de 

l’escola, en els cursos superiors de manera més transversal i en les primeres 

edats (fins a “IV dalla scuola elementare”) impartint una assignatura 

anomenada Educazione Afettiva, ja que creuen summament important que els 

alumnes coneguin les emocions que poden sentir, reconèixer-les en un mateix i 

en els demés per autogestionar-les i progressar així en el seu aprenentatge. En 

aquesta escola donen tanta importància al treball de les emocions que inclòs 

cinc anys endarrere foren partícips de la creació d’una pel·lícula “Educazione 

affettiva”. Aquesta pel·lícula explica els últims dies d’escola d’una classe de V 

elementare, les emocions que senten els nens i nenes envers la finalització 

d’una bella etapa i la por d’un futur incert. Aquesta pel·lícula s’ha dut a terme al 

cine italià, i mica en mica pren ressò i es va fent més coneguda dins el món 

educatiu. 

Pel que fa aquesta investigació, es realitza a l’etapa de l’educació primària, de 

la I elementare a la IV elementare. Vaig decidir realitzar la recerca en aquests 

cursos i no en altres, en primer lloc perquè estic estudiant per ser mestra 

d’aquesta etapa, i en segon lloc, per l’interès de conèixer el projecte socio-

afectiu que es desenvolupa en la matèria d’Educazione Affettiva a la Scuola-

Città Pestalozzi en les primeres edats de l’escolarització obligatòria, i poder 

aprofundir en aquest.  

Tal i com he esmentat abans, la Scuola-Città Pestalozzi és una escola d’una 

sola línia on a cada classe hi ha vint nens.  

Pel que fa la I elementare, és un grup format per deu nenes i deu nens (total 

vint). Tots són d’origen italià i no hi ha cap nen que presenti cap necessitat 

educativa especial. És un grup-classe força cohesionat, la majoria d’ells mostra 

una bona actitud per participar en les activitats de classe, tot i ser encara força 

petits, en alguns aspectes com el respecte envers els demés, l’escolta activa i 

la importància d’ajudar-se uns als altres estan força assolits.  
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La classe de la II elementare és un grup format per vuit nenes i dotze nens 

(total vint). Tots són d’origen italià i no hi ha cap nen que presenti cap 

necessitat educativa especial. És un grup participatiu, es nota que han fet un 

treball previ de cohesió de grup, ja que s’ajuden molt uns als altres. Mostren 

interès per compartir els seus sentiments i vivències amb els companys de 

classe.  

Pel que fa el grup-classe de la III elementare està format per deu nenes i deu 

nens (total vint). Tots són d’origen italià. Hi ha un nen que presenta un Trastorn 

de Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat (TDAH) i un nen dislèxic (DSA). Ambdós 

nens participen i realitzen les mateixes activitats que la resta del grup-classe, 

en les classes d’Eduazione Affettiva. És un grup mogut i hi ha forces conflictes i 

discussions. És per això que des de la matèria d’Educazione Affettiva el treball 

que es realitza amb aquests alumnes és sobre la mediació del conflicte, per tal 

de disminuir aquestes problemàtiques a l’aula, parlant sobre el conflicte i 

buscant mesures de gestió per tal de millorar així el clima d’aula i la 

convivència. 

Pel que fa el grup-classe de la IV elementare està format per tretze nens i set 

nenes (total vint). La majoria d’ells d’origen italià, excepte quatre: un nen 

d’origen polac, una nena d’origen Africà (però que és adoptada per una família 

italiana), una nena que el seu pare és americà i la seva mare russa i finalment 

un nen que la seva mare és espanyola. Tot i que algun d’ells la seva llengua 

materna no és l’italià, són escolaritzats a l’escola italiana des de petits i parlen a 

la perfecció l’idioma, per tant no se’ls fa cap tipus d’adaptació curricular. En 

aquesta classe també hi ha una nena que presenta dislèxia, però tampoc se li 

fa cap tipus d’adaptació curricular en les classes d’Educazione Affettiva. És un 

grup-classe participatiu en la conversa, treballador i que mostra interès i ganes 

per aprendre.  

Pel que fa els elements que configuren els paràmetres d’observació són dividits 

en tres temàtiques: l’ educació emocional i afectiva, la cooperació i el clima 

d’aula i benestar.  
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Aquests paràmetres d’observació són els següents:  

Educació emocional i afectiva 

- Sap reconèixer i identificar una emoció (en ell mateix) i dir-ne el nom. 

- Sap reconèixer i identificar una emoció (en els demés) i dir-ne el 

nom. 

- És capaç d’expressar una emoció (verbalitzant-la, expressant-la amb 

el cos o a través del dibuix). 

- Identifica si una emoció és positiva o negativa. 

- Sap identificar el motiu de per què sent aquella emoció. 

- És capaç de trobar recursos o maneres per disminuir o calmar una 

emoció negativa (sap com gestionar-la). 

 

Cooperació 

 

- Sap escoltar a un company 

- Reconeix el treball de l’altre i el valora  

- Mostra interès per treballar en equip 

- Considera que ell és important per l’equip 

- Es mostra empàtic 

 

 

Clima d’aula i benestar 

 

- Escolta els seus companys a l’assemblea de classe 

- Es mostra partícip en l’assemblea de classe  

- Comparteix sentiments i vivències a l’assemblea de classe 

- Mostra respecte pels demés 

- Se sent estimat i especial pel grup-classe 

 

 

 



 
Treball Final de Grau 

 

40 
 

Aquests paràmetres d’observació serveixen per estructurar i guiar la mirada de 

l’investigador, en aquest jo, en el transcurs de les diferents sessions, pel que fa 

l’objectiu de la investigació i les hipòtesis inicialment plantejades. Aquestes 

observacions queden recollides en el diari de camp (veure Annex 1) i de 

manera més específica en la graella d’observació de les diferents sessions 

(veure Annex 4).  

1.2.3  Instruments  

Un cop definits quins són els paràmetres d’observació, cal explicitar la tècnica 

que permetrà recollir les dades.  

La tècnica principal emprada per recollir les dades ha estat l’observació 

sistemàtica.  

Quintanal i Garcia (2012: 34) defineixen l’observació com “una tècnica de 

recollida de dades que ens permet registrar, d’una forma metòdica i sistemàtica 

el comportament d’un individu o grup d’individus”. Esmenten com a avantatge 

d’aquesta “la proximitat del comportament real del subjecte”, i per altra banda 

destaquen com a principal limitació “que no tots els esdeveniments són 

observables o poden oferir certa resistència a la presència de l’observador”.  

Per ser concrets el tipus d’observació que s’ha dut a terme en aquesta 

investigació ha estat l’observació no participant, és a dir, la que l’investigador 

i/o investigadora (en aquest cas jo), observa les persones que estudia des de 

una posició externa, no intervenint de forma directa en el transcurs de la sessió 

ni participant activament en aquesta.  

Les observacions han tingut lloc dins la classe, situada al final d’aquesta, en un 

pupitre reservat fora del transit de l’aula, observant com es duia a terme la 

sessió, però sense participar en aquesta activament. Tal i com Goetz i 

LeCompte (1988) esmenten, “el rol de l’observadora no participant és el d’algú 

que registra els esdeveniments”. La interacció amb els alumnes, en horari de 

classe dins de la matèria d’Educazione Affettiva, es reduïa tan sols en realitzar 

fotografies dels seus treballs. No es va participar activament en el transcurs de 

les sessions ni tampoc es van dur a terme feedbacks, ja que no eren l’objectiu 

d’aquesta investigació, sinó que l’objectiu era observar de forma natural com es 
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duen a terme les classes d’Educazione Affettiva per tal de conèixer la seva 

metodologia i desenvolupament. 

Els instruments utilitzats en aquesta investigació per a realitzar la recollida de 

dades són: el diari de camp (veure Annex 1), el guió de l’entrevista (veure 

Annex 2), fotografies (veure Annex 3) i el registre general d’observació de les 

sessions (veure Annex 4) 

 

1.2.4 Procediment 

Les emocions formen part de nosaltres i del nostre dia a dia, tant dins com fora 

de l’escola. Tots som diferents, tenim les nostres pròpies peculiaritats i 

característiques que ens fan ser éssers únics i especials. També és diferent la 

nostra manera de sentir i percebre les emocions, així com també la nostra 

manera d’expressar-les i aprendre a gestionar-les.  

És important ser competents emocionalment per poder-nos afrontar amb 

nosaltres mateixos i els esdeveniments que ens succeeixin al llarg de la nostra 

vida. És per això que des de l’escola cal potenciar el treball d’aquestes. 

El procediment d’aquesta recerca és observar per aprendre com a 

investigadora i futura mestra bones pràctiques d’educació socio-afectiva a 

l’etapa de l’educació primària. Aquesta observació ha tingut lloc a les classes 

d’Educazione Affettiva a la Scuola-Città Pestalozzi de Florència (Itàlia) de la I 

elementare a la IV elementare, on es desenvolupa un programa per tal 

d’ensenyar als nens i nenes a conviure en societat dins d’aquesta comunitat, 

per preparar-los per ser competents socialment i emocionalment en la vida.  

Els objectius d’aquest programa són que els nens i nenes, des de ben petits, 

adquireixin habilitats per ser capaços de reconèixer i identificar les emocions 

bàsiques, viure-les, respectar-les, gestionar-les i compartir-les. Així com també 

acollir les emocions dels demés per poder viure en societat i ser éssers més 

empàtics i intel·ligents emocionalment. 

Aquest programa està estructurat per cursos. A les classes d’Educazione 

Affettiva, a la I elementare treballen com a contingut a ensenyar i aprendre la 
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construcció del grup, mitjançant el projecte “i compiti della strega”, amb 

l’objectiu d’ajudar als alumnes a aprendre a treballar en grup, potenciant així un 

millor clima d'aula. A la II elementare fan una petita introducció a la coneixença 

de les emocions positives i negatives, i la gestió d’aquestes, mitjançant el 

projecte “in viaggio nel paese delle emozioni”. A la III elementare treballen “la 

mediazione dei conflitti” i a la IV elementare “Storie per capire”. 

L’estructura d’aquest programa es resumeix de la següent manera:  

I elementare: I compiti della strega 

El marc de l’activitat és la visita d’una 

bruixa que menja els nens i nenes que 

no treballen en grup, de manera 

cooperativa, que fan les coses pel seu 

compte o que en algun moment donat no 

se’n recorden de treballar en grup. 

Regles: 

1. La bruixa no pot fer res si el grup 

es mostra compacte i unit. 

2. No és important evitar el conflicte, 

sempre que es trobi maneres de 

com resoldre’l. 

3. Si algú no treballa en grup, la 

bruixa cridarà al grup, el qual li 

hauran d’explicar quina estratègia 

han pensat per tal d’integrar 

aquest alumne que no vol 

treballar dins del grup. 

 

 

4. La bruixa al final de la sessió 

cridarà tots els grups, un per un, 

- La mestra es posa un barret de 

bruixa (per indicar que s’inicia la 

sessió). 

- Pica un ritme amb les mans que els 

nens han de seguir (captar l’atenció 

dels nens i aconseguir un clima òptim 

pel treball posterior).  

- S’explica “il compito” a fer en aquella 

sessió.  

- Reparteix el material als diferents 

grups. 

- Temps per fer l’activitat (pròpia gestió 

del grup) 

- Autovaloració del grup sobre “il 

compito” i el treball en grup (oralment, 

davant el grup-classe): 

1. Com han treballat com a grup. 

2. Com han afrontat els conflictes 

que hagin pogut sortir. 

3. Com han integrat tots els 

membres del grup. 

4. La qualitat del producte (respon a 

la consigna donada, es realitzat 
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perquè exposin el treball realitzat 

“il compito” a la resta de 

companys de classe i en facin 

l’autovaloració. 

 

        _________________________ 

Compito I: Foglio divisio in quattro  

Compito II: Un disegno, quattro colori 

Compito III: Divisioni di ruoli e compiti (il 

messaggero, il tagliatore, l’incollatore e il 

disegnatore) 

Compito IV: Divisioni di ruoli e compiti  

(il messaggero, il tagliatore, l’incollatore 

e il disegnatore). Questa volta in 3D. 

Compito V: Ascoltare una favola e 

divisione di ruoli per ricitare la favola 

(attori, registra e rumorista) 

Compito V: Ricitare la favola (attori, 

registra e rumorista) 

Compito VI: Compito in coppia  

amb cura i si respecta el temps 

establert). 

 

II elementare: Un viaggio nel paese 

delle emozioni 

Treballen les emocions bàsiques (tant 

positives com negatives). 

Emoció 1: La ràbia 

Emoció 2: La por 

 

Un cop treballades aquestes dues 

emocions, i coneixen la dinàmica de les 

sessions, és el grup-classe qui escull 

- Canten la cançó “Una barchetta in 

mezzo al mare”. 

- Cançó concreta de l’emoció a visitar 

(de la ràbia, la por…). Per crear un 

clima adequat a l’emoció a treballar.  

- Història sobre aquella emoció (per 

contextualitzar als nens). 

- On sentim aquesta emoció en el 

nostre cos, on la percebem (diàleg en 
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quina emoció vol treballar, quin serà el 

pròxim “país” (emoció) a visitar.  

l’assemblea de classe). Consciència. 

- Dibuix “Minion” d’aquella emoció 

remarcant les parts del cos on 

percebem aquesta emoció. 

Consciència 

- Exposició de diferents situacions 

sobre quan sentim aquella emoció. 

Identificació. 

- Dibuix de la situació (cosa que ens 

faci més por, més ràbia). 

Identificació i expressió. 

- Joc de les estàtues (representem 

aquella emoció). Identificació i 

expressió. 

- Creació de l’antídot d’aquella emoció. 

Gestió (com podem disminuir-la). 

Control de les pròpies emocions 

III elementare: La mediazione dei 

conflitti 

- Què és? 

- Conflicte petit / Conflicte gran 

- Conflicte a casa / Conflicte a l’escola  

- Mediació del conflicte 

(Objectiu/Relació). 

Què valorem més l’objectiu que 

perseguim o la relació amb els 

demès?  

*Presentació de personatges que 

prioritzen més l’objectiu o la relació o 

les dues per igual: l’ós, la tortuga, el 

tauró, la guineu i el mussol.  

 

 

- Autoanàlisi sobre el nostre 

comportament en el moment de viure 
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un conflicte. Quin comportament 

adoptem? Prioritzem l’objectiu o la 

relació amb l’altre? 

IV elementare: Storie per capire 

“Storia: Nel paese dei mostri selvaggi” 

*El treball amb cada història té una 

durada de tres sessions. 

 

Sessió 1: 

- La mestra explica la història (tot 

mostrant als nens les il·lustracions 

per tal d’ajudar la seva comprensió). 

Contextualització. 

- Identificació de l’emoció en el conte. 

Identificació d’una emoció en els 

demés. 

- Diàleg i reflexió sobre el 

comportament dels personatges. 

Identificació i expressió 

(verbalitzant i compartint) 

Sessió 2:  

- La mestra ensenya les il·lustracions 

de la història i els alumnes en cada 

pàgina expliquen i recorden què 

passa. Contextualització 

- Es treballa un contingut que 

aparegui a la història com per 

exemple: el bé i el mal, el càstig... 

(què és) Identificació de temes i 

expressió. Definició sobre aquell 

contingut. Compartir idees a 

través del diàleg. 

 

Sessió 3:  

- Observació silenciosa de la història 
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(es tornen a veure les il·lustracions 

però aquesta vegada els nens no 

poden fer cap comentari). 

Contextualització. 

- Relació del concepte treballat en la 

sessió anterior amb la seva pròpia 

vida (a casa i a l’escola). 

Identificació i expressió (a través 

de la seva pròpia experiència).  

 

*Totes les activitats estan explicades de manera detalla, en el transcurs de les 

sessions durant la meva investigació de caire etnogràfic, dins del diari de camp 

(veure Annex 1).  

 

6.2.4.1  Avaluació de la recerca 

Cadascun dels instruments utilitzats han estat una eina útil en el procés 

investigador, ja que han permès anotar, registrar i recollir les dades i/o fets a 

destacar de l’experiència viscuda a la Scuola-Città Pestalozzi, en les classes 

d’Educazione Affettiva. Constaten el desenvolupament del programa socio-

afectiu que es realitza en aquesta escola pel seu benestar, a través de la 

descripció de les diferents sessions, on podem comprovar si s’han complert o 

no els objectius inicialment plantejats en la recerca, així com també permet 

verificar i/o contrastar les hipòtesis inicials, sistematitzant l’experiència.  

Cal esmentar que un cop han estat recollides totes les dades i s’ha fet un 

corresponent anàlisi de cadascun dels instruments, s’ha observat que tots 

aquests comparteixen blocs i/o temes en comú, coincidint amb els paràmetres 

d’observació prèviament esmentats.  

Sota la mirada més objectiva possible que ens pot oferir el diari de camp (veure 

Annex 1), dir que aquest deixa constància que: 
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- els nens i nenes són capaços d’identificar emocions com la ràbia, la por, 

el fàstic... a través de la seva pròpia experiència. 

- són capaços de situar i identificar on senten l’energia que els 

proporciona aquesta emoció en el seu cos (verbalitzant-la i a través del 

dibuix). 

- són capaços de compartir i expressar les emocions viscudes amb els 

seus companys i companyes, verbalitzant aquestes en l’assemblea de 

classe o bé expressant-les amb el cos a través del joc de les estàtues. 

- són capaços de trobar maneres o “antídots” per tal de disminuir o calmar 

les emocions, i tenir un millor control i gestió d’aquestes; d’identificar les 

emocions dels demés a través de personatges d’històries, analitzant els 

seus comportaments i el motiu pel qual senten aquella emoció, o per què 

es comporten d’aquesta manera, i no d’una altra. 

- són capaços de reflexionar de manera crítica sobre una emoció a través 

de preguntes que evoquen a la reflexió profunda i analítica sobre el 

comportament de personatges de contes. 

- són capaços de reconèixer el motiu d’un conflicte, diferenciant si és petit 

o gran i establir mesures per resoldre’l, tot fixant-se en quin 

comportament adopten davant d’un conflicte, si prioritzen l’objectiu a 

perseguir o bé la relació amb l’altre. 

Finalment, el diari de camp, demostra que aquest programa socio-afectiu 

potencia el diàleg i la comunicació entre els nens i nenes en l’assemblea de 

classe i també fomenta el treball cooperatiu, vetllant perquè aquest es 

mantingui cohesionat.  
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Pel que fa al registre d’observació de les diferents sessions (veure Annex 4), 

s’extreuen les següents dades:  

Ítems a observar 

Educació emocional i afectiva 

 

- Sap reconèixer i identificar una emoció (en ell mateix) i dir-ne el nom 

- I elementare: El 80% de l’alumnat sí i el 20% de l’alumnat a vegades. 

- II elementare: El 100% de l’alumnat sí. 

- III elementare: El 100% de l’alumnat sí. 

- IV elementare: El 100% de l’alumnat sí. 

 

- Sap reconèixer i identificar una emoció (en els demés) i dir-ne el nom 

- I elementare: El 55% de l’alumnat sí, el 35% de l’alumnat a vegades i el 10% 

no. 

- II elementare: El 75% de l’alumnat sí, el 15% de l’alumnat a vegades 

i el 10% de l’alumnat no. 

- III elementare: El 85% de l’alumnat sí, el 10% de l’alumnat a 

vegades i el 5% de l’alumnat no. 

- IV elementare: El 100% de l’alumnat sí. 

 

- És capaç d’expressar una emoció (verbalitzant-la, expressant-la amb el 

cos o a través del dibuix) 

- I elementare: El 85% de l’alumnat sí i el 15% de l’alumnat a 

vegades. 

- II elementare: El 100% de l’alumnat sí. 

- III elementare: El 100% de l’alumnat sí. 

- IV elementare: El 100% de l’alumnat sí.  

 

- Identifica si una emoció és positiva o negativa 

- I elementare: El 80% de l’alumnat sí, el 15% de l’alumnat a vegades 

i el 5% de l’alumnat no.  

- II elementare: El 100% de l’alumnat sí.  

- III elementare: El 100% de l’alumnat sí. 
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- IV elementare: El 100% de l’alumnat sí. 

 

- Sap identificar el motiu de per què sent aquella emoció 

- I elementare: El 60% de l’alumnat sí, el 15% de l’alumnat a vegades 

i el 25% de l’alumnat no.  

- II elementare: El 70% de l’alumnat sí, el 15% de l’alumnat a vegades 

i el 15% de l’alumnat no. 

- III elementare: El 85% de l’alumnat sí, el 10% de l’alumnat a 

vegades i el 5% de l’alumnat no. 

- IV elementare: El 85% de l’alumnat sí i el 15% de l’alumnat a 

vegades.  

 

- És capaç de trobar recursos o maneres per disminuir o calmar una 

emoció negativa (sap com gestionar-la) 

- I elementare: El 60% de l’alumnat sí, el 20% de l’alumnat a vegades 

i el 15% de l’alumnat no. 

- II elementare: El 80% de l’alumnat sí, el 15% de l’alumnat a vegades 

i el 5% de l’alumnat no.  

- III elementare: El 85% de l’alumnat sí, el 10% de l’alumnat a 

vegades i el 5% de l’alumnat no. 

- IV elementare: El 90% de l’alumnat sí i el 10% de l’alumnat a 

vegades. 

 

Cooperació 

- Sap escoltar a un company 

- I elementare: El 65% de l’alumnat sí, el 25% de l’alumnat a vegades 

i el 10% no. 

- II elementare: El 75% de l’alumnat sí, el 15% de l’alumnat a vegades 

i el 10% de l’alumnat no.  

- III elementare: El 75% de l’alumnat sí, el 15% de l’alumnat a 

vegades i el 10% de l’alumnat no. 

- IV elementare: El 90% de l’alumnat sí, el 5% de l’alumnat a vegades 

i el 5% de l’alumnat no. 
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- Reconeix el treball de l’altre i el valora  

- I elementare: El 65% de l’alumnat sí, el 25% de l’alumnat a vegades 

i el 10% no.  

- II elementare: El 80% de l’alumnat sí, el 15% de l’alumnat a vegades 

i el 5% de l’alumnat no.  

- III elementare: El 90% de l’alumnat sí i el 10% de l’alumnat a 

vegades.  

- IV elementare: El 95% de l’alumnat sí i el 5% de l’alumnat a 

vegades. 

 

- Mostra interès per treballar en equip 

- I elementare: El 75% de l’alumnat sí i el 25% de l’alumnat a 

vegades. 

- II elementare: El 80% de l’alumnat sí, el 15% de l’alumnat a vegades 

i el 5% de l’alumnat no. 

- III elementare: El 90% de l’alumnat sí i el 10% de l’alumnat a 

vegades.   

- IV elementare: El 90% de l’alumnat sí i el 10% de l’alumnat a 

vegades. 

 

- Considera que ell és important per l’equip 

- I elementare: El 100% de l’alumnat sí. 

- II elementare: El 100% de l’alumnat sí. 

- III elementare: El 100% de l’alumnat sí. 

- IV elementare: El 100% de l’alumnat sí. 

 

- Es mostra empàtic 

- I elementare: El 60% de l’alumnat sí, el 25% de l’alumnat a vegades 

i el 15% de l’alumnat no. 

- II elementare: El 80% de l’alumnat sí, el 10% de l’alumnat a vegades 

i el 10% de l’alumnat no.  
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- III elementare: El 90% de l’alumnat sí i el 10% de l’alumnat a 

vegades. 

- IV elementare: El 90% de l’alumnat sí, el 5% de l’alumnat a vegades 

i el 5% de l’alumnat no. 

 

 

Clima d’aula i benestar 

- Escolta els seus companys a l’assemblea de classe 

- I elementare: El 65% de l’alumnat sí, el 30% de l’alumnat a vegades 

i el 5% de l’alumnat no. 

- II elementare: El 80% de l’alumnat sí, el 15% de l’alumnat a vegades 

i el 5% de l’alumnat no. 

- III elementare: El 90% de l’alumnat sí i el 10% de l’alumnat a 

vegades. 

- IV elementare: El 90% de l’alumnat sí, el 5% de l’alumnat a vegades 

i el 5% de l’alumnat no. 

 

- Es mostra partícip en l’assemblea de classe  

- I elementare: El 80% de l’alumnat sí, el 5% de l’alumnat a vegades i 

el 15% de l’alumnat no. 

- II elementare: El 80% de l’alumnat sí, el 10% de l’alumnat a vegades 

i el 10% de l’alumnat no. 

- III elementare: El 80% de l’alumnat sí, el 10% de l’alumnat a 

vegades i el 10% de l’alumnat no.  

- IV elementare: El 80% de l’alumnat sí, el 10% de l’alumnat a 

vegades i el 10% de l’alumnat no. 

 

- Comparteix sentiments i vivències a l’assemblea de classe 

- I elementare: El 80% de l’alumnat sí, el 20% de l’alumnat a vegades. 

- II elementare: El 80% de l’alumnat sí, el 10% de l’alumnat a vegades 

i el 10% de l’alumnat no.  

- III elementare: El 80% de l’alumnat sí, el 10% de l’alumnat a 

vegades i el 10% de l’alumnat no. 
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- IV elementare: El 80% de l’alumnat sí, el 10% de l’alumnat a 

vegades i el 10% de l’alumnat no. 

 

- Mostra respecte pels demés 

- I elementare: El 85% de l’alumnat sí i el 15% de l’alumnat a 

vegades. 

- II elementare: El 80% de l’alumnat sí i el 20% de l’alumnat a 

vegades. 

- III elementare: El 80% de l’alumnat sí, el 15% de l’alumnat a 

vegades i el 5% de l’alumnat no. 

- IV elementare: El 90% de l’alumnat sí i el 10% de l’alumnat a 

vegades. 

 

- Se sent estimat i especial pel grup-classe 

- I elementare: El 100% de l’alumnat sí. 

- II elementare: El 100% de l’alumnat sí. 

- III elementare: El 100% de l’alumnat sí. 

- IV elementare: El 100% de l’alumnat sí. 

 

D’aquestes dades “quantificables”, fruit de les observacios realitzades al llarg 

de les sessions durant la investigació, permeten constatar dues coses. En 

primer lloc, que és més elevat el nombre d’alumnes que “sí” saben fer i ser 

competents emocionalment, que no pas els que tenen alguna mancança. I en 

segon lloc, que a mesura que el curs escolar va en augment, és a dir, que 

l’alumne/a és va fent més gran, va adquirint aquestes habilitats i/o 

competències. Per tant, el programa dissenyat per la Scuola-Città Pestalozzi 

per treballar l’educació emocional i afectiva, és una bona proposta de treball 

per crear alumnes competents i intel·ligents emocionalment, ja que s’observa 

un progrés i una evolució en quan a l’adquisició de competències emocionals 

per tal de viure i conviure millor en societat dins la comunitat. Per tant, preparen 

alumnes competents emocionalment per a la vida. 
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Les entrevistes (veure Annex 2) al professor Matteo Bianchini i a la mestra 

d’Educazione Affettiva, Cristina Lorimer, han fet possible saber per què en 

aquesta escola donen tanta importància a l’educació socio-afectiva, realitzant 

un projecte educatiu sobre aquesta i donant-la com a matèria. De les 

entrevistes amb ambdós professors, n’extrec el següent anàlisi: 

- L’escola és un lloc on el nen s’ha de sentir estimat i feliç. 

- Cal donar la mateixa importància a l’educació de les emocions com 

qualsevol altre matèria, per tal de fomentar un millor benestar a l’escola. 

- L’educació emocional i afectiva és utilitzada com a recurs per prevenir 

futurs conflictes i/o problemàtiques a l’escola o la comunitat. 

- Cal donar eines als alumnes perquè siguin competents emocionalment i 

socialment.  

- L’adult ha d’ajudar al nen a expressar-se i a posar nom a les seves 

emocions, per tal d’identificar què és allò que pensem i sentim. 

- La convivència fa néixer el conflicte. L’important no és evitar-lo, sinó 

buscar el motiu. Trobar solucions per resoldre aquest i veure’l com una 

oportunitat de creixement personal. 

- L’emoció és una energia, i hem d’aprendre a gestionar-la per tal de 

poder viure en comunitat. 

- Hem de treballar cooperativament per ajudar-nos a créixer personalment 

i créixer en comunitat, com a éssers socials que som, éssers que sentim 

i ens relacionem. 

- El treball cooperatiu augmenta l’autoestima. Tots som igual d’importants 

dins del treball en equip i per la comunitat. 

- Treballar la cohesió de grup i les relacions afectives dins del grup-classe 

fomenta el benestar. 

- Compartir les experiències personals i les emocions amb el grup-classe 

(a través de l’assemblea) fomenta la cohesió de grup i el benestar.  
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Les fotografies (veure Annex 3) permeten documentar i evidenciar la 

participació activa dels alumnes en les diferents tasques per tal de millorar la 

cohesió de grup, el treball emocional i el benestar a la classe i a l’escola. En les 

fotografies podem observar:  

- com els nens i nenes treballen de manera cooperativa, ajudant-se uns 

als altres, pel bé del grup. 

- com els alumnes identifiquen una emoció bàsica com és “la ràbia”, i 

d’altres que es troben amagades sota aquesta.  

- com els alumnes expressen una emoció a través del dibuix (exposant les 

raons o situacions que els fan sentir “ràbia”) 

- com els alumnes expressen una emoció a través del cos i l’expressió 

facial (representant la “por”, mitjançant el joc de les estàtues).  

- Com els alumnes són capaços de trobar estratègies per disminuir o 

combatre una emoció (gestió de les emocions a partir de la creació 

“d’antídots”, com pot ser “respirar” o “abraçar un peluix”). 

Al mateix temps, les imatges plasmen la satisfacció i benestar dels infants, en 

realitzar les diferents sessions d’Educazione Affettiva i les mostres d’afecte que 

es tenen uns envers els altres, resultat d’un bon treball socio-afectiu. 

L’anàlisi de totes les dades obtingudes de tots els instruments permeten 

triangular la recerca i verificar les hipòtesis inicials.  
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6.3 Comprovació de les hipòtesis plantejades 

 

Subpreguntes 
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7 Síntesi dels resultats de la recerca i 

elaboració de conclusions 

Realitzar una investigació de caire més emocional i personal amb el rigor 

científic que aquesta recerca requereix, no és quelcom fàcil. És per això que els 

etnògrafs utilitzen nombrosos instruments i tècniques per recollir les dades, per 

tal d’obtenir i recollir el màxim d’aquestes possibles, comprovant i recomprovant 

amb exactitud els resultats establerts, triangulant les dades i verificant o 

contrastant les hipòtesis inicialment plantejades. 

Un cop recollit les nombroses dades qualitatives i quantitatives dels diferents 

instruments utilitzats en aquesta recerca i haver-ne fet el seu corresponent i 

profund anàlisi, que m’han permès verificar les hipòtesis inicials, puc dir que sí, 

que l’educació emocional i afectiva permet als nens i nenes reconèixer i 

identificar les emocions en ells mateixos i en els demès; que l’educació 

emocional i afectiva permet als nenes i nenes tenir eines per saber regular i 

gestionar les emocions; que el treball cooperatiu i l’assemblea de classe són 

dues habilitats socials que ajuden a millorar la convivència a l’aula; i finalment, 

que l’educació emocional i afectiva és una bona pràctica inclusiva que afavoreix 

el clima de l’aula i fomenta el benestar a l’escola. 

Això ho puc afirmar, ja que en conclusió la síntesi de l’anàlisi global dels 

resultats obtinguts és la següent:  

- L’educació emocional i afectiva permet que els nens i nenes siguin 

capaços d’identificar i reconèixer una emoció (en ells i en els demés), 

dir-ne el nom i situar en quina part del seu cos senten aquesta energia. 

- L’educació emocional i afectiva permet que els nens i nenes siguin 

capaços de verbalitzar, expressar, comunicar i compartir les emocions a 

través de les seves pròpies experiències personals. 

- L’educació emocional i afectiva permet que els nens i nenes siguin 

capaços de trobar estratègies per regular les emocions, i tenir un millor 

control i gestió d’aquestes.  
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- L’educació emocional i afectiva permet prevenir futurs conflictes a l’aula i 

a l’escola, per tant és una eina que fomenta benestar.   

- El treball cooperatiu i l’assemblea de classe són dues habilitats socials 

que permeten l’escolta activa i fomenten el respecte. 

- El treball cooperatiu i l’assemblea de classe són dues habilitats socials 

que permeten compartir sentiments i vivències amb els companys i 

companyes de classe, fomentant les relacions i la cohesió de grup.  

- El treball cooperatiu i l’assemblea de classe són dues habilitats socials 

que fan que l’alumne/a se senti especial i estimat dintre d’un grup classe 

i a l’escola.  

Aquests resultats verifiquen les hipòtesis inicials plantejades, donant sentit a 

aquesta recerca.  

Les conclusions a les que he arribat al finalitzar aquest treball em permeten 

parlar d’aquesta pràctica educativa com una bona experiència personal i 

professional, que m’ha permès: 

- enllaçar teoria i pràctica, el què diuen els experts sobre l’educació 

emocional, amb l’observació de bones pràctiques educatives emocionals 

a l’escola. A través del projecte que desenvolupa Scuola-Città Pestalozzi 

sobre l’Educazione Affettiva a nivell curricular i de centre.   

- enriquir-me, perquè he pogut conèixer de primera mà, el context i la 

metodologia d’una scuola-laboratorio, (de caire experimental, inclusiu i 

cooperatiu).  

Així doncs, els meus objectius inicials han quedat assolits. 

A nivell personal, dur a terme una investigació amb aquestes característiques, 

no tan sols és un treball més a fer a la universitat o un treball final on se suposa 

que queden reflectides les competències i habilitats que he anat adquirint en 

tots aquests anys de formació en el grau, sinó que aquesta recerca suposa un 

creixement en tota la meva persona: emocionalment, personalment i 

professionalment.  



 
Treball Final de Grau 

 

58 
 

Considero que he estat una persona afortunada de poder conèixer, conviure i 

viure aquesta experiència a Scuola-Città Pestalozzi, ja que la immersió en 

aquesta investigació ha estat en tots els sentits. No tan sols traslladant-me al 

camp d’estudi (escola), sinó que també al seu context social, vivint a la 

increïble i preciosa ciutat de Florència.  

Definiria tota l’experiència, tant a nivell d’investigació com personal un somni. 

Em primer lloc perquè Itàlia és un país que m’apassiona i Florència una ciutat 

que m’enamora, però Scuola-Città Pestalozzi, per mi ha estat el millor regal. He 

après una nova llengua gràcies als nens i nenes i mestres de l’escola, l’italià. 

Però el que més he après d’ells ha estat la seva humanitat, persones que 

acullen i et fan viure un procés emocional en tots els sentits. Gràcies.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Treball Final de Grau 

 

59 
 

8 Relació del treball amb la futura professió 

Educar en les emocions és necessari per ser i estar sa. L’escola inclusiva ha de 

saber incorporar aquesta educació socio-afectiva en el seu dia a dia. Docents i 

alumnes han de tenir un espai d’aprenentatge emocional per veure com 

aquestes emocions que estan en moviment es poden equilibrar. 

 

I considero que això ha de ser així per diferents motius, el primer per donar als 

nostres alumnes la possibilitat de desenvolupar la seva intel·ligència emocional 

de la mateixa manera que ho fem amb la intel·ligència racional. Per adquirir un 

entrenament en gestionar allò que senten, allò que els passa i ser persones 

competents emocionalment. Per últim per poder potenciar els estats 

emocionals positius i afavorir un entorn més feliç. 

 

Com a futura mestra veig en aquesta educació una eina necessària per 

l’autoconeixement, per l’empatia envers els altres i la comunicació. Per tirar 

endavant la vida personal, escolar i social. 

 

Tot allò que genera benestar ja sigui individual com col·lectiu és bo per la 

societat. Tots en sortim beneficiats, guanyem en harmonia i felicitat, en 

convivència a la fi. 

  

Veure de primera mà com es pot realitzar aquest treball i com responen els 

nens encoratja a seguir aquesta fita. 

 

Vull apostar per una escola plural, heterogènia i afectiva on tots sumem i 

sobretot on tots formem part de la emocionant aventura de la vida on els 

enigmes del món emocional tenen cabuda. 
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Annex 1: Diari de camp  

 

Introducció  

El diari de camp és una eina personal, d’investigació i de caire reflexiu, que 

permet recollir i plasmar sobre paper la informació de les experiències viscudes 

a les classes d’ Educazione Affettiva, de la I elementare a la IV elementare, de 

la Scuola-Città Pestalozzi de Florència (Itàlia), durant el període en el que he 

realitzat les meves Pràctiques III (de l’1 d’octubre al 20 de desembre).   

A l’hora de realitzar les anotacions sobre aquesta pràctica reflexiva, basada a 

través de l’observació directa de les classes d’Educazione Affettiva, he decidit 

estructurar-les per curs i data, ja que d’aquesta manera l’escrit adquireix 

coherència i fa que sigui una lectura més entenedora i agradable. 

Pel que fa al desenvolupament de les sessions, trobem la descripció detallada 

de set sessions d’Educazione Affettiva tant de la I elementare com de la II 

elementare, mentre que de la III elementare i la IV elementare tan sols n’hi ha 

tres, ja que els nens i nenes d’aquests dos cursos realitzen Educazione 

Affettiva, com a matèria a donar, cada quatre setmanes, combinant aquesta 

amb Science.  

A les classes d’Educazione Affettiva, a la I elementare treballen com a 

contingut a ensenyar i aprendre la construcció del grup, mitjançant el projecte “i 

compiti della strega”, amb l’objectiu d’ajudar als alumnes a aprendre a treballar 

en grup, potenciant així un millor clima d'aula. A la II elementare fan una petita 

introducció a la coneixença de les emocions positives i negatives, i la gestió 

d’aquestes, mitjançant el projecte “in viaggio nel paese delle emozioni”. A la III 

elementare treballen “la mediazione dei conflitti” i a la IV elementare “Storie per 

capire”.  
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 I elementare: i compiti della strega 

           PRIMERA SESSIÓ 

I compito:  

foglio diviso in quatro 

Dia: dimarts, 13 d’octubre del 2015 

Hora: 11:30 a 12:30h. 

 

Els nens i nenes de la classe de primer de primària, abans de fer la matèria 

d’Educazione Affettiva, fan l’assignatura d’anglès amb la mateixa mestra. 

Aquesta, per diferenciar una classe de l’altre i atribuir-li significat al projecte de 

“i compiti della strega”, es col·loca al cap, mentre els nens i nenes acaben de 

plegar el material de l’anterior assignatura, un barret de bruixa.  

A continuació, quan els nens i nenes estan asseguts de nou a les seves taules, 

pica un ritme amb les mans, que aquests han de seguir. Aquesta estratègia és 

utilitzada per captar l’atenció dels alumnes i marcar l’inici de la nova activitat 

que es durà a terme, en aquest cas “un compito della strega”. Quan la mestra 

pica el ritme els nens i nenes callen i escolten amb atenció el ritme que fa la 

mestra. Es mostren amb ganes de començar l’activitat, semblen contents. 

L’aula es troba dividida en quatre taules amb forma de pentàgon. En cada taula 

hi ha quatre alumnes i un lloc lliure. La mestra abans de repartir el material 

explica als nens i nenes les instruccions sobre “el deure” que hauran de fer, per 

tal de dur a terme bé l’activitat i no ser menjats per la bruixa, ja que els comenta 

que com bé ja saben, la bruixa es menja els nens i nenes que no es mostren 

partícips en l’activitat i no saben treballar bé en grup. La mestra dóna a cada 

taula un full. Els diu que han de pensar entre tots quin dibuix volen fer, perquè 

tot i que cadascun d’ells haurà de dibuixar en el seu tros del quart de full, entre 

tots hauran de crear un sol dibuix, el qual finalment hauran de posar-li un títol i 

sortir davant la resta de la classe a explicar-lo.  

Els nens i nenes comencen a dialogar amb els seus companys de classe sobre 

el dibuix que volen fer. Dos grups de seguida es posen d’acord, uns volen 

dibuixar una casa i a cada part i dibuixaran diferents habitacions, comenten que 

així els serà més fàcil fer-los el dibuix de cada part. L’altre grup que de seguida 

també decideix quin dibuix farà, diu que dibuixaran un bosc, ja que cada nen 
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pot dibuixar en la seva part arbres diferents, com ells vulguin, però entre tots 

hauran creat un bosc. Els altres dos grups mostren més dificultats per escollir 

quin dibuix faran, ja que sembla que no estan d’acord. En el grup de la taula 

groga, les nenes volen dibuixar una papallona, i els nens un cotxe, no es posen 

d’acord i això els fa estar endarrerits comparats amb els altres grups que ja han 

començat a dibuixar. Finalment una nena diu que perquè no fan un dibuix que 

no sigui ni de nens ni de nenes i així estaran tots contents. Un dels nens cedeix 

però l’altre no, finalment l’acaben convencent. El grup de la taula groga dibuixa 

doncs un sol, ja que són conscients que han estat perdent molt temps discutint i 

els queda poc temps per acabar el dibuix. Com que al posar-se a dibuixar 

veuen que és difícil fer un sol dibuix els quatre decideixen que primer un farà el 

seu tros i aniran fent-ho poc a poc els altres, finalment el pintaran tots al mateix 

temps. L’últim grup, el de la taula verda, com que també han perdut molt de 

temps decidint què dibuixaran finalment, veuen que el grup del costat dibuixa 

un sol i ells ho copien, dibuixant un núvol. Finalment, cada grup surt davant de 

la classe i el capità de cada grup, escollit per aquest mateix, exposa el dibuix 

que han fet i en diu el títol. La strega els recorda que cada grup ha de dir quatre 

coses: com han treballat com a grup, com han afrontat els conflictes que hagin 

pogut sorgir, si tots els alumnes han estat integrats i finalment la qualitat del 

producte final. El grup que han dibuixat la casa exposa que no han tingut 

problemes per dibuixar-ho i que els ha estat fàcil la decisió i que estan contents 

amb el resultat, però que ha estat gràcies a l’alumne X que ha estat qui ha 

tingut la idea. El grup que han dibuixat el bosc, comenten que per ells també 

els ha resultat fàcil saber que dibuixar, perquè els agrada jugar a amagar-se 

entre els arbres del pati, llavors els ha estat fàcil dibuixar arbres, perquè estan 

acostumats a veure’n i també estan contents amb el resultat i com han treballat. 

Els altres dos grups, són sincers i exposen les dificultats que han tingut en 

l’elecció al tema. Ambdós grups comparteixen que no se senten satisfets amb 

el resultat perquè ho han hagut de fer ràpid i corrents i han perdut molt de 

temps discutint. La mestra els pregunta com poden solucionar aquest fet, 

llavors un d’ells diu que no podem sempre dibuixar el que nosaltres volem, sinó 

que si som nens no podem dibuixar un dibuix de nens perquè també hi ha 

nenes, per tant, que un altre dia si pensen directament un dibuix de tots, 
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segurament no perdran tan temps discutint i podran dibuixar més estona i 

estaran contents.   

           SEGONA SESSIÓ 

II compito: 

un disegno, quattro colori 

Dia: dimarts, 20 d’octubre del 2015 

Hora: 11:30 a 12:30h. 

 

La mestra torna a repetir el mateix procediment que en l’anterior sessió, es 

posa el barret de bruixa i pica un ritme amb les mans per tal de captar l’atenció 

dels alumnes. Tots els nens i nenes repeteixen el ritme força bé, i es mostren 

amb il·lusió per saber quin “compito” els portarà aquesta vegada la strega.  

La mestra abans de repartir el material els explica les instruccions del seu nou 

“compito”, per tal que coneguin què és el que hauran de fer i que la bruixa 

estigui trista perquè no s’ha pogut menjar cap nen ni nena al acabar la classe 

perquè han treballat tots molt bé.  

Aquesta vegada el que hauran de fer és també entre tots crear un sol dibuix, 

però aquesta vegada no estarà dividit en quatre parts el full (delimitant el seu 

propi espai) sinó que poden dibuixar el què vulguin, com vulguin i per on 

vulguin, només tenen una norma a part que només pot ser un sol dibuix, i es 

que cada alumne/a haurà d’utilitzar un sol retolador per dibuixar. Cadascú del 

grup escollirà un color i aquest serà qui l’identificarà.  

Un cop la strega els diu això i els reparteix el material, els nens i nenes es 

posen de seguida a dialogar sobre què poden dibuixar i com. Els grups de la 

taula groga i verda sembla ser que tornen a tenir problemes per decidir què 

volen dibuixar, inclòs un d’ells alça la veu a una nena del grup. La taula taronja i 

blava, com la setmana passada de seguida es posen d’acord en quin dibuix 

faran. La taula taronja només són tres avui, i els colors que han escollit són: el 

groc, el blau i el gris. Pensen que poden fer amb el color groc i blau i pensen de 

fer un minion, la nena que ha escollit el color gris diu que ella pintarà el cinturó. 

La taula blava, seguint la mateixa estructura que l’altre sessió de dibuixar 

diferents arbres, decideixen dibuixar diferents avions aquesta vegada, 

cadascun d’un color diferent, els colors escollits. La taula verda al final després 
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d’estar estona parlant, decideix dibuixar un cotxe i la taula groga, després de 

molt discutir i inclòs que un dels nens aixequés la veu a una de les nenes del 

seu grup han dibuixar un vaixell. Al acabar la sessió cada grup surt a exposar el 

dibuix que han fet, aquesta vegada canviant el capità, sent un altre membre de 

l’equip qui aquesta vegada ho fa. Les preguntes ha respondre oralment i dir 

davant la classe són les mateixes que en l’anterior sessió: com han treballat 

com a grup, com han afrontat els conflictes que hagin pogut sorgir, si tots els 

alumnes han estat integrats i finalment la qualitat del producte final. 

En aquest cas, tots els grups menys el grup de la taula groga, se senten 

exitosos del seu resultat final i de com han treballat com a grup. El grup de la 

taula verda se sent content perquè aquesta vegada s’han posat d’acord més 

ràpid que en l’anterior sessió. Però el grup de la taula groga no se sent content 

amb el seu resultat, inclòs hi ha un nen que s’enfada de com queda i en trenca 

una petita part de la ràbia, les altres nenes estan tristes perquè ha trencat un 

tros el dibuix. La strega es mostra enfadada, i diu que ho troben una solució 

com a grup de treball o se’ls haurà de menjar perquè no han treballat bé. Els fa 

reflexionar sobre com se senten, quines emocions senten i si els agrada sentir-

se així. Tots estan d’acord en què no se senten bé perquè no estan bé amb els 

seus companys de classe i llavors ells tampoc estan bé. Una de les nenes 

abraça a l’altra nena que està plorant i li diu que no passa res, que ja 

enganxaran el dibuix amb cola. Finalment al trobar aquesta solució el grup es 

perdona.  

 

           TERCERA SESSIÓ 

III compito:  

divisioni di ruoli e compiti (il 

messaggero, il tagliatore, 

l’incollatore e il disegnatore) 

Dia: dimarts, 27 d’octubre del 2015 

Hora: 11:30 a 12:30h. 

 

La mestra repeteix la rutina de cada dimarts, es col·loca el barret de bruixa i 

pica un ritme que els nens repeteixen. Els nens i nenes mostren il·lusió per 
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saber quin “compito” els porta avui “la strega”, i inclòs alguns d’ells els diuen als 

seus companys de grup “avui no ens discutirem!”.  

La mestra els diu que avui tornaran a fer un dibuix però que aquesta vegada 

cadascun d’ells tindrà un rol dins del grup. Un s’encarregarà de dibuixar i per 

tant serà el que utilitzarà els colors, els altres no podran agafar cap color, 

només ell. Un altre serà l’encolador, i s’encarregarà de posar cola als papers i 

enganxar-los al dibuix. Un altre serà qui tallarà els papers amb les tisores. I per 

últim, un serà l’encarregat d’anar a buscar el material i cada vegada que 

necessitin un color de paper en concret l’anirà a buscar o demanar als altres 

grups.  

La mestra reparteix el material a utilitzar i els fulls DIN-A3 i els nens es posen a 

dialogar com les dues anteriors vegades sobre quin dibuix volen fer, per saber 

quin material necessitaran i com organitzar-se, distribuint-se els diferents rols. 

Els de la taula taronja dibuixen una casa amb retalls de collage; els de la taula 

verda fan un ocell volant al cel amb la tècnica del collage i dibuixen també una 

petita casa amb els retoladors; els de la taula blava fan un vaixell ocupant tot 

l’espai del full també combinant les diferents tècniques; i finalment la taula 

groga, que aquesta vegada han presentat més dificultats a l’hora d’escollir quin 

dibuix fer han fet una muntanya amb dues papallones a cada cantó.  

Al final de la sessió, la strega els torna a fer les mateixes preguntes que en les 

dues anteriors sessions en el moment d’exposar els seus dibuixos, que són: 

com han treballat com a grup, com han afrontat els conflictes que hagin pogut 

sorgir, si tots els alumnes han estat integrats i finalment la qualitat del producte 

final. 

Aquesta vegada els alumnes comenten que els ha resultat més fàcil que les 

altres sessions perquè cadascú tenia un rol a seguir dins del grup i per tant no 

hi ha hagut problemes generalment, ja que tots sabien què havien de fer i han 

treballat cooperativament, ajudant-se uns als altres. La mestra els pregunta si 

s’han sentit millor que en les altres sessions, la gran majoria d’ells ha dit que si, 

que els havia agradat més aquesta activitat. Un nen ha comentat que ell no li 

agrada retallar ni enganxar papers i els hi ha dit als seus companys del grup els 

quals al principi s’havien enfadat amb ell perquè no volia fer l’activitat. Una 
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nena del grup però ràpidament ha pensat que podria ser l’encarregat d’anar a 

buscar el material, i ell ha estat d’acord. Un altre nen d’un altre grup, ha 

comentat que ell també estava especial mandrós avui i que no li venia gaire de 

gust fer el rol que li havia tocat que era el de retallar, però després ha dit que al 

final s’ho havia passat bé tot i estar una mica trist avui perquè al pati s’havia fet 

mal, s’havia relaxat retallant papers.  

Finalment, la strega els felicita perquè han sabut treballar molt bé en grup avui i 

tots ells estaven contents del resultat final.  

 

           QUARTA SESSIÓ 

IV compito:  

divisioni di ruoli e compiti (il 

messaggero, il tagliatore, 

l’incollatore e il disegnatore). 

Questa volta in 3D. 

Dia: dimarts, 3 de novembre del 2015 

Hora: 11:30 a 12:30h. 

 

La mestra com cada sessió, es col·loca per iniciar la classe el barret al cap de 

la strega i pica un ritme amb les mans. Els nens de seguida callen i piquen el 

ritme. La mestra al acabar de picar un ritme li diu a un nen que està una mica 

dispers que sigui ell qui piqui un nou ritme, d’aquesta manera aconsegueix 

captar la seva atenció de nou. Els nens i nenes al ser un company ara qui pica 

el ritme es mostren més atents i li diuen que si un altre dia ho podrà picar un 

altre nen. La mestra els diu que si, però que ara han d’iniciar l’activitat, que la 

strega els ha portat un nou “compito” per a ells.  

Aquesta vegada, la mestra no cal que doni les instruccions per fer abans de 

repartir el material. Els comenta que es tracta de dur a terme el mateix 

procediment que l’anterior sessió, un serà qui talla el paper, un altre qui 

enganxa, un altre qui dibuixa i l’últim qui va a buscar el material. Esmenta que 

l’única diferència que hi ha és que aquesta vegada en comptes de fer-ho en 

2D, ho hauran de fer en 3D.  
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Dos dels grups decideixen mantenir els mateixos rols que en l’anterior sessió, 

els altres dos grups decideixen canviar els rols, per provar-ne de nous, i que no 

sigui tan avorrit. Els grups que decideixen mantenir els mateixos rols que 

l’anterior sessió també decideixen de fer el mateix dibuix que en aquesta però 

aquesta vegada ho provaran de fer en 3D. Els altres dos grups canvien els rols 

i també la proposta del dibuix.  

Al finalitzar la sessió, com les anteriors sessions, també han de presentar el 

dibuix, en aquest cas en 3D a la resta de companys de classe, tot responent a 

la strega les preguntes, que són: que són: com han treballat com a grup, com 

han afrontat els conflictes que hagin pogut sorgir, si tots els alumnes han estat 

integrats i finalment la qualitat del producte final. 

Els quatre grups es mostren satisfets amb el resultat final aquesta vegada. Un 

dels grups comenta que els ha estat fàcil seguir la mateixa repartició de rols 

que l’altre dia perquè ja sabien com organitzar-se perquè ja ho havien fet abans 

i com a grup havien treballat molt bé, perquè cadascú feia allò que més li 

agrada i això era divertit. En l’assemblea de classe, un altre nen ha dit però a 

aquell grup si no s’havien avorrit, que ell havia preferit experimentar un nou rol 

per saber si era més divertit que el que havia fet a l’anterior sessió i si, aquesta 

vegada s’ho havia passat més bé enganxant que retallant. En general els 

comentaris de la sessió han estat positius tant pel que fa els resultats finals 

com la gestió del grup. Un nen però, ha destacat que no li havia agradat fer el 

seu rol, ja que era el d’anar a buscar el material, i no li havia agradat gens 

sentir-se manat pels altres. La mestra atura l’explicació i els fa reflexionar sobre 

aquest fet, sentir-se manat. Li diu que com creu ell que s’havia sentit, ell diu 

que li havia fet enfadar això. Els pregunta a la resta del grup si creien que tenia 

raó i un d’ells diu que si, perquè una nena del grup li havia dit cridant que anés 

a buscar un altre paper i que a ell tampoc li agradaria que li diguessin les coses 

cridant, que no és bonic això. La mestra diu que com ho podem fer per 

solucionar aquest fet i que no se senti malament, la nena li demana perdó al 

nen que ha cridat i li diu que no ho farà més, que a ella tampoc li agrada que li 

cridin però que ho ha fet perquè estava nerviosa perquè quedava poc temps 
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per acabar l’activitat i encara els faltava molt per fer. Finalment es fan una 

abraçada i es perdonen.  

 

           CINQUENA SESSIÓ 

V compito:  

ascoltare una favola e 

divisione di ruoli per ricitare la 

favola (attori, registra e 

rumorista) I 

Dia: dimarts, 24 de novembre del 2015 

Hora: 11:30 a 12:30h. 

 

La mestra, com cada dia després d’anglès s’ha col·locat el barret de bruixa i ha 

picat un ritme amb les mans, els nens i nenes al escoltar aquest, ràpidament 

han fet silenci i l’han començat a imitar. Tal i com en l’anterior sessió, la strega 

els havia promès un d’ells avui picarà un nou ritme, el nen que estigués més 

atent. Aquest fet ha fomentat la concentració dels nens i nenes i el silenci, el 

qual es respirava un clima d’aula tranquil i relaxat, ja que estaven quiets amb 

les mans sobre la taula i de braços plegats per ser ells els escollits per picar el 

ritme amb les mans i ser els protagonistes.  

A continuació, la strega com cada dimarts, els ha portat un nou “compito”. 

Aquesta vegada, però, no es tracta d’un dibuix. El comunicar això alguns dels 

nens s’han entristit perquè els agradava fer dibuixos, però altres s’han alegrat, 

ja que els començava a resultar pesat repetir sovint la mateixa activitat.  

La mestra els ha explicat la història de “I tre cabroni testoni”, els quals tots els 

nens s’han mostrat molt atents a l’explicació de la història, ja que són nens i els 

encanta conèixer i escoltar històries. 

Una vegada després que la strega expliqués la història, i haver establert un 

petit diàleg sobre aquesta, la mestra els ha explicat l’activitat o “compito” que 

havien de fer. En aquest cas el “compito” consisteix en repartir-se dins del grup 

els diferents rols, que són: due attori, il registra e il rumorista. 

Una vegada repartits els rols, cada grup s’ha organitzat pel pròxim dia a classe 

representar-ho.  
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           SISENA SESSIÓ 

VI compito:  

Ricitare la favola (attori, 

registra e rumorista) I 

Dia: dimarts, 1 de desembre del 2015 

Hora: 11:30 a 12:30h. 

 

Com cada dimarts, després d’anglès, en el moment d’iniciar la classe 

d’Educazione Affettiva, la mestra s’ha posar el barret de bruixa, però aquesta 

vegada no ha picat el ritme. Ja que han vingut quatre nens de la V elementare, 

perquè els faltava un professor i hi ha hagut una mica més d’enrenou a classe.  

Avui era el dia de la representació de la història de “I tre cabroni testoni”. La 

mestra els ha recordat els papers i els ha deixat la meitat de la classe perquè 

poguessin practicar la representació abans de dur-la a terme a la classe davant 

la resta dels companys i companyes.  

Els nens de V elementare, també volien participar en la realització de la petita 

obra, així que se’ls ha ofert la seva participació activa, introduint un nou actor. 

Segons el grup podien decidir si volien que fossin un actor més o ve si volien 

que fos algun dels altres dos rols possibles.  

Als nens i nenes de la I elementare els agrada que hi hagi els nens i nenes de 

la V elementare. Es nota que es una escola que vetlla per la inclusió i per la 

relació dels nens i nenes, siguin quines siguin les seves edats, ja que aquests 

tenen certa cura dels petits en moltes activitats proposades per l’escola i per 

tant, ja es coneixen. Una de les nenes s’abraçava a una nena de V, oferint una 

imatge molt tendre i emocional, ja que demostrava haver un bon ambient i 

clima d’aula, al mateix temps que s’observa benestar i cura pels demés. 

Al cap de mitja hora aproximadament, els nens i nenes han dut a terme les 

seves representacions i han contestat les preguntes que sempre la strega els fa 

al acabar la sessió, que són: com han treballat com a grup, com han afrontat 

els conflictes que hagin pogut sorgir, si tots els alumnes han estat integrats i 

finalment la qualitat del producte final. 

Tot i la dificultat que comporta la preparació d’una petita obra de teatre, tots els 

grups s’han mostrat contents amb el resultat final, i no han sorgit problemes ni 
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pel que fa la distribució de rols, ni en l’execució de l’obra. Considero que 

segurament això ha estat producte de la intervenció dels grans, que han pres la 

posició de mestre i els han ajudat a organitzar-se i en la seva representació.  

Al finalitzar les petites representacions, la mestra els ha preguntat si s’havien 

sentit bé amb l’ajuda dels nens grans. Tots han respost que si, que els havia 

agradat molt poder fer-ho amb ells, ja que els havien ajudat molt i els havia 

sortit l’obra millor gràcies a ells. Finalment la mestra els ha dit que li donessin 

les gràcies als nens grans i els nens grans han dit que ells els havia agradat 

molt també poder participar en l’obra i poder ajudar als petits, que s’havien 

sentit feliços de poder-los ajudar, que s’havien sentit importants també.  

 

           SETENA SESSIÓ 

VII compito:  

compito in coppia 

Dia: dimarts, 15 de desembre del 2015 

Hora: 11:30 a 12:30h. 

 

La mestra com sempre a la classe de I elementare, per iniciar la classe 

d’Educazione Affettiva, es col·loca el barret de bruixa i pica un ritme per 

aconseguir un clima calmat a l’aula i més relaxat, després de posar en ordre el 

material de l’anterior assignatura i poder així treballar millor.  

En aquest cas, la strega, avui els ha portat “un compito” per treballar en 

parelles, fomentant així el treball cooperatiu i les relacions.  

En primer lloc, la parella, haurà d’agafar dos quaderns amb un pot a sobre amb 

material i hauran de col·locar de pujar i baixar d’una cadira agafats de les 

mans, units pel material, sense que es caigui el material ni ells es facin mal. 

Després tornaran a fer el mateix però passant per sota la cadira. 

En segon lloc, un fa d’avió i l’altre de torre de control, haurà de dir esquerra o 

dreta fins arribar al lloc desitjat, sense que prengui mal.  

La tercera tasca a realitzar i última de l’activitat, és el dictat d’un dibuix. Un de 

la parella és qui dibuixa i l’altre qui dicta. El que dicta no pot dir què és, tan sols 

pot dir-li què ha de dibuixar, el procediment.  
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Un cop acabat les tres tasques, la strega fa les mateixes preguntes que 

sempre, que són: com han treballat com a grup, com han afrontat els conflictes 

que hagin pogut sorgir, si tots els alumnes han estat integrats i finalment la 

qualitat del producte final. 

Pel que fa la primera tasca, els alumnes han comentat la importància de guiar 

sobretot el que anava d’esquena perquè sinó hagués estat un desastre. És 

important expressar-nos bé i treballar bé en equip si volem també guanyar 

nosaltres. Pel que fa la segona tasca, han dit que havien de tenir molta 

confiança amb l’altra, que això de tancar els ulls a molts d’ells no els agrada, i 

que això de desplaçar-se tan sols amb la veu, sense que els altres no els 

guiessin agafant-los, que se sentien insegurs, perquè havien de fer-ho sols, i 

tenien por de caure o xocar amb alguna cosa de la classe. L’última tasca, la de 

dibuixar, han comentat que és l’activitat que més difícil han trobat. Perquè és 

difícil quan veus un dibuix i no saps com explicar-li al teu company com l’ha de 

dibuixar perquè sigui igual, perquè tu poder ho veus clar, però el teu company 

no, perquè ell/a no l’ha vist el dibuix. Llavors t’has d’explicar molt bé perquè ell 

pugui entendre què és allò que ha de dibuixar. Els que dibuixaven, la gran 

majoria d’ells han comentat que al principi se sentien perduts, però que gràcies 

a l’esforç dels seus companys perquè ells ho entenguessin, ho han dibuixat el 

millor possible. La mestra quan els ha preguntat si els havia agradat fer aquella 

activitat, tots han dit que sí, que s’ho havien passat molt bé i que els agradava 

molt treballar en parella o grups, perquè no se senten que han de fer les coses 

sols, i és més divertit fer-ho entre dos o quatre.  
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II elementare: un viaggio nel paese delle emozioni 

           PRIMERA SESSIÓ 

Un viaggio nel paese delle 

emozioni: la rabbia (I) 

Dia: dijous, 15 d’octubre del 2015 

Hora: 14:30 a 15:30h. 

 

Els nens i nenes comencen la classe d’Educazione Affettiva cantant una cançó 

“Una barchetta in mezzo al mare”, aquesta cançó la canten abans d’arribar al 

país d’una emoció concreta. Quan acaben de cantar la cançó, la mestra els 

pregunta si saben quin país visitaran primer, els nens diuen que no, la mestra 

els diu que visitaran el país de la ràbia, i els canta una cançó del país de la 

ràbia.  

Després, els explica una història sobre aquesta emoció, per tal de fer-los viatjar 

amb la ment a viure aquesta emoció a través de la història. Aquesta història 

porta per títol “il pesciolino di oro”. Un dels nens li pregunta abans que expliqui 

la història si se sentiran enfadats quan acabi la història. Ella diu que no, que el 

personatge s’enfada, però que si ho volen saber què passa han d’escoltar molt 

bé.  

Després de la lectura de la història per tal de contextualitzar els nens i nenes 

de II elementare a l’emoció de la ràbia, la mestra crea un debat a través d’una 

assemblea de classe i els pregunta on creuen ells que se sent la ràbia. Uns 

nens diuen que al cor (que batega fort), altres a la panxa, altres al cap (se sent 

més calent), altres als braços i a les mans (sento que tenen més força), altres 

diuen que tot el cos (se senten més calents per dins). Al acabar d’exposar on 

senten la ràbia, fan un dibuix sobre ells i allà on senten la ràbia ho pinten o ho 

remarquen amb color.  

Els nens i nenes de la classe, durant les explicacions dels seus companys 

escolten amb atenció i mostren interès per saber on senten la ràbia els seus 

amics i amigues.  
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Pel que fa els dibuixos, tots els nens i nenes identifiquen allò que han dit amb la 

part del cos corresponent. Els colors que predominen més són el vermell i 

negre. 

           SEGONA SESSIÓ 

Un viaggio nel paese delle 

emozioni: la rabbia (II) 

Dia: dijous, 29 d’octubre del 2015 

Hora: 14:30 a 15:30h. 

 

Els nens i nenes comencen la sessió cantant la cançó “Una barchetta in mezzo 

al mare”, a continuació canten la cançó que els va ensenyar la mestra sobre la 

ràbia en l’anterior sessió. Alguns se la saben altres encara no.  

A continuació, els nens i nenes li diuen a la mestra si aquesta vegada els 

tornarà a explicar una història. La mestra diu que sí, i els llegeix una història 

sobre la ràbia que porta per títol “l’orco”, per tal de recordar quan ens podem 

sentir enfadats i que aquests siguin capaços d’identificar aquesta emoció en els 

demés.  

Després d’haver explicat la història, la mestra diu als nens si els ha agradat la 

història i a l’assemblea de classe exposa als nens i nenes que diguin quines 

coses els fa enfadar. Els nens i nenes diuen que els fa enfadar: quan els seus 

amics es diuen secretets, i ells no li diuen o no volen jugar amb ell/a (l’exclusió), 

quan perden una cosa o no recorden on l’han posat i els agrada molt, quan no 

són amables amb mi, quan no em tenen en compte per decidir coses, quan 

m’obliguen a fer alguna cosa que no vull, etc.  

La mestra els diu que tot això que han dit està molt bé, que han sabut 

expressar molt bé les seves emocions, i que quines coses poden fer per no 

arribar a enfadar-se. Després d’establir un petit diàleg entre tots, arriben a la 

conclusió que poden fer tres coses: dir allò que no ens agrada que ens facin, si 

no ens fan cas tornar a dir que allò que ens fan no ens agrada (a vegades s’ha 

de tenir paciència. La paciència és important per controlar la ràbia), actuant per 

tal que no arribi a ser ràbia, allò que se sent. És important establir diàlegs amb 

els demés, la ràbia no serveix per res, ens fa sentir malament per dins i no ens 
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fa estar bé. També comenten que la ràbia és energia i que cal transformar 

aquesta energia per fer coses positives.  

Finalment, els nens i nenes mitjançant el joc de les estàtues, fan diferents 

estàtues expressant la ràbia.  

           TERCERA SESSIÓ 

Un viaggio nel paese delle 

emozioni: la rabbia (III) 

Dia: dijous, 5 de novembre del 2015 

Hora: 14:30 a 15:30h. 

 

Els nens i nenes, igual que en les anteriors sessions, canten la cançó de “Una 

barchetta in mezzo al mare” i a continuació la cançó de l’emoció que estan 

treballant, en aquest cas la ràbia. Aquesta vegada tots els nens i nenes de la 

classe ja se saben la cançó.  

La mestra els diu que la ràbia és un paraigües que amaga altres emocions, i 

que si saben quines emocions podem trobar sota la ràbia. Els nens i nenes 

entre tots, en l’assemblea de classe diuen diferents emocions que creuen que 

s’amaguen sota aquesta emoció, com: la por, la incapacitat, la vergonya i la 

preocupació. Parlen sobre aquestes emocions, sobre com les poden reconèixer 

en ells i els demés, i perquè se senten amb ràbia. Un nen diu que és molt patós 

i poc àgil, a vegades quan ha de fer alguna cosa a educació física li fa 

vergonya fer-ho davant dels demés perquè pensa que es riuran d’ell perquè no 

ho sap fer i això també li fa una mica de por, llavors s’enfada amb ell perquè no 

li surt i també amb els demés si es riuen. Aquest exemple considero que és un 

bon exemple perquè l’alumne ha estat capaç d’expressar en una sola situació 

tots aquests sentiments, identificar-los en ell mateix, expressar-ho i reconèixer 

el que provoca en els altres.  

Una vegada han fet el paraigües de la ràbia i han parlat en l’assemblea de 

classe sobre aquestes emocions, pensen un antídot per aquesta emoció, és a 

dir què fan ells normalment quan se senten enfadats, vies d’escapament, com 

gestionar aquesta emoció, i en fan un dibuix. Llavors ho exposen davant els 

altres, les diferents situacions. Els antídots que han dit els nens i nenes sobre 

la ràbia, per tal de poder-la gestionar i millorar són: respirar fort per calmar-se, 
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fer alguna cosa que els agrada, no pensar-hi, abraçar a un peluix, ignorar allò 

que els fa enfadar, jugar, explicar allò que et fa estar enfadat al teu amic perquè 

et perdoni i no estar enfadats (l’ús del diàleg) i veure alguna cosa que em fa 

riure o em distregui.  

La mestra es mostra contenta amb les respostes dels nens i els felicita.   

           QUARTA SESSIÓ 

Un viaggio nel paese delle 

emozioni: la paura (I) 

Dia: dijous, 12 de novembre del 2015 

Hora: 14:30 a 15:30h. 

 

Els nens i nenes canten com sempre la cançó “Una barchetta in mezzo al 

mare”, per tal d’introduir la sessió. Un cop acabada, la mestra els diu que el 

pròxim país o emoció que visitaran serà el país de la por, la pròxima emoció a 

treballar la podran escollir ells. La mestra els ensenya una cançó de la por. Els 

nens i nenes en el moment que han de fer uhhhh...ahhhh... els agrada molt i 

riuen.  

Els nens i nenes demanen a la mestra si poden tornar-la a cantar per aprendre-

se-la i perquè els hi ha agradat molt, així que la repeteixen una altra vegada.  

Després d’haver creat un clima òptim per treballar la por, la mestra els pregunta 

on senten ells la por. En l’assemblea de classe els nens i nenes exposen allò 

que pensen i escolten als seus companys on creuen que senten la por. Les 

seves aportacions són: “a les cames que tremolen”, “a la veu que també 

tremola”, “al cor que s’encongeix”, “al nas que es posa fred”, “al cervell que 

s’atura i es bloqueja”, “a la panxa que es fa un nus”, “als peus que es queden 

quiets o fan que surtis corrents”, “al coll que costa empassar”, “als ulls que no 

et deixen veure clar” i “a les espatlles sents pressió”. Els nens i nenes escolten 

amb atenció on senten els seus companys i companyes de classe la por, 

comparteixen moltes opinions igual, i veuen que aquelles sensacions que tenen 

són normals, perquè els seus companys també els hi passa.   
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A continuació, la mestra fa que dibuixin el monstre de la por, allò que els fa més 

por de tot. Si volen no cal que sigui un monstre, pot ser una persona, un 

animal, etc.  

Fan diferents dibuixos, la majoria d’ells són monstres no és ningú en concret. 

Alguns dibuixen bruixes i fantasmes, altres éssers irreals, un altre dibuixa un 

gos perquè li fan por... la gran majoria utilitzen colors com liles, vermells i 

negres per representar aquesta emoció. 

 

           CINQUENA SESSIÓ 

Un viaggio nel paese delle 

emozioni: la paura (II) 

Dia: dijous, 19 de novembre del 2015 

Hora: 14:30 a 15:30h. 

 

Els nens i nenes canten la cançó com cada dijous “Una barchetta in mezzo al 

mare”, la qual els portarà al país de l’emoció de la por. A continuació, canten la 

cançó de la por. En el moment que la cançó fa uh...ahh... expressen l’emoció 

de la por amb afusió. Aquestes cançons creen un clima òptim i màgic per 

començar a treballar a classe l’emoció en concret. La mestra inclòs baixa una 

mica la llum de la classe, creant un clima més favorable per l’emoció a treballar.  

A continuació, la mestra els explica una història sobre aquesta emoció, aquesta 

vegada tracta d’un nen que no té por mai, és diu “Giovanni senza paura”. Els 

nens i nenes escolten amb atenció la història. Una vegada aquesta finalitza 

comenten que és estrany que aquest nen no li fes por res, perquè ells si que 

els fan por moltes coses. La mestra motiva als nens i nenes perquè exposin 

quines són les seves pors a l'assemblea de classe. Les pors dels nens i nenes 

de la classe de la II elementare són: les serps, les persones caminant amb 

ganivets a la mà, estar sol a casa, sentir sorolls quan estàs sol, la foscor, anar 

sol al lavabo, sentir-me sol, dormir sol, perdre’m, les bruixes, els fantasmes, els 

gossos, els esquelets, els llops, la mort, els lladres, etc. Arriben a la conclusió 

que els fa por tot allò que els resulta desconegut o que els fa estar insegurs o 

veuen perill. 
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Com que molts dels nens mostren una mica de mal estar, ja que al parlar de la 

por s’han recordat de coses desagradables per a ells, la mestra trenca la 

dinàmica deixant de parlar sobre el tema i introduint el joc de les estàtues per 

representar aquesta emoció i recordar que és un treball que estan realitzant 

però que estan a l’escola i que res dolent els pot passar.  

Els nens i nenes expressen a través del seu cos, mitjançant l’expressió corporal 

aquesta emoció. En les seves estàtues es pot identificar la majoria de 

situacions que han dit, ja que comenten que per expressar una emoció t’has de 

posar en situació i recordar com et sents tu en aquell moment.  

 

           SISENA SESSIÓ 

Un viaggio nel paese delle 

emozioni: la paura (III) 

Dia: dijous, 26 de novembre del 2015 

Hora: 14:30 a 15:30h. 

 

Com cada dijous, els nens i nenes de la classe de II, es traslladen de 14:30 a 

15:30 a un món màgic, van de viatge al país de les emocions. Aquesta és la 

tercera sessió que treballaran l’emoció de la por.  

Els nens i nenes canten la cançó “Una barchetta in mezzo al mare” i a 

continuació la cançó de la por, que segons ells comenten a la mestra és la 

cançó que més els ha agradat fins ara mai cantar.  

A continuació, la mestra els diu que han de tancar els ulls i imaginar allò que 

els llegeix.  
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Una vegada acabada la visualització realitzada, la mestra els pregunta si han 

sentit por. Alguns nens sí i altres no. Els nens que sí diuen que se tenien por 

perquè se sentien sols, els que no han dit perquè sabien que era una història i 

en realitat estan a l’escola. La mestra els pregunta quines coses fan quan tenen 

por, com es comporten. Alguns diuen que es queden quiets, se senten 

bloquejats, altres diuen que al contrari que surten corrents, altres diuen que se 

senten en situació d’alerta màxima com si algú els volgués fer mal, altres 

comenten que quan tenen por els fa mal la panxa i vomiten.  

A continuació, la mestra demana als nens que creïn l’antídot de “la paura”.  

Entre les seves aportacions per combatre i gestionar la por diuen a l’assemblea 

de classe: abraçar a un peluix, abraçar a la mare o pare, pensar en coses que 

els agrada molt, demanar ajuda als pares, anar a explicar a un amic allò que li 

fa por, jugar i distreure’s. 

Una vegada els nens i nenes exposen quins són els seus “antídots” sobre la 

por ho dibuixen i finalment ho exposen davant del resta de la classe.  

Al finalitzar la sessió, la mestra els diu que avui és l’últim dia que treballaran 

aquella emoció, i si consideren que si senten por la sabran identificar i 
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gestionar. Els nens diuen que sí, perquè gràcies a les aportacions de tots, quan 

sentin por, pensaran en totes aquelles coses bones que poden fer “antídots” 

perquè la por no els envaeixi i els bloquegi i no els ajudi a sentir-se bé. 

A continuació la mestra els pregunta quin és la pròxima emoció que volen 

treballar, la gran majoria dels nens i nenes escullen el fàstic “il disgusto”. La 

mestra els sorprèn la seva decisió, ja que diu que mai cap curs l’ha volgut 

portar al país del fàstic.  

 

           SETENA SESSIÓ 

Un viaggio nel paese delle 

emozioni: il disgusto (I) 

Dia: dimarts, 3 de desembre del 2015 

Hora: 14:30 a 15:30h. 

 

Els nens i nenes de la clase de la II elementare canten la cançó “Una barchetta 

in mezzo al mare”, com cada dia, com a ritual d’entrada de la sessió.  

Aquesta vegada però no canten cap cançó sobre del fàstic. La mestra els diu 

que li sorprèn que hagin volgut viatjar al país de  fàstic, que mai abans l’havien 

portat a aquest país i per què volen treballar-la. Els nens i nenes diuen que 

volen treballar aquesta emoció perquè defuig de les més típiques com l’alegria, 

la tristesa, etc. I els crea curiositat saber quines coses els hi fa fàstic als seus 

companys de classe.  

La mestra diu que considera interessant que vulguin treballar aquesta emoció i 

que també li agrada que tinguin interès en saber coses sobre els seus 

companys de classe, i els pregunta si els agrada escoltar als seus 

companys/es. Els nens diuen que sí perquè aprenen moltes coses dels seus 

companys, els agrada conèixer coses sobre ells i sobretot quin antídot utilitzen 

per ells també poder-los aplicar.  

La mestra els pregunta si consideren que tothom té fàstic a les mateixes coses. 

La gran majoria de nens diuen que sí, perquè hi ha coses que fan fàstic a 

tothom. La mestra els pregunta quines coses els fa fàstic. Els nens i nenes de 

la classe diuen que els fa fàstic: els coloms morts, la gent gran que es fa un 
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petó a la boca, la caca, veure com algú vomita, els pèls, les coses brutes, quan 

algú està suat, els espinacs, menjar ceba, etc.  

Després d’exposar les coses que els fa fàstic als nens i nenes a l’assemblea de 

classe, els nens i nenes dibuixen cadascú la cara del disgust i al costat la cosa 

que més fàstic els faci. Per tal de fer el dibuix de la cara del disgust, la mestra 

els dóna miralls per tal que puguin observar-se ells mateixos quina cara fan 

quan intenten expressar aquesta emoció.  

La gran majoria de nens i nenes en els seus dibuixos fan el mateix que havien 

exposat a la classe que els havia fet fàstic. Pel que fa el dibuix de les seves 

cares posen la boca torçada, dibuixen algunes arrugues, alguns amb la llengua 

a fora, tot fent “ganyotes”. Alguns dibuixos també expressen les males olors 

dibuixant per tal de representar les males olors línies corbes tot fent ziga-zaga. 

En els dibuixos destaca el color verd, taronja, i marró.  

Finalment, al acabar la classe i exposar els dibuixos, la mestra reprèn la 

conversa inicial sobre si pensen que tothom li fa fàstic les mateixes coses. Els 

nens tornen a dir que sí. La mestra els comenta que si és cert que hi ha coses 

que generalment resulten desagradables per tothom, però n’hi ha d’altres que 

no. Els explica que a mesura que creixin els seus gustos canviaran i per tant 

també canviarà les coses que els produeix ara fàstic i en un futur poder no, 

perquè som éssers canviants, i les emocions no són estàtiques. També 

comenta que depèn no tan sols de l’edat, sinó també de la cultura. Hi ha països 

que per exemple és tradició menjar-se amanides de petits insectes o formigues. 

Els nens tos diuen alhora “quin fàstic!”. La mestra els diu que per nosaltres ens 

pot semblar fastigós però que per a ells no, perquè és una cosa que tenen 

arrelat a la seva cultura i ho veuen com quelcom normal, de la mateixa que 

segurament nosaltres fem alguna cosa que per ells pot resultar desagradable.  
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III elementare: la mediazione dei conflitti 

           PRIMERA SESSIÓ 

La mediazione dei conflitti: 

conflitti piccoli e conflitti 

grande 

Dia: dimarts, 13 d’octubre del 2015 

Hora: 9:30 a 10:30h. 

 

Els nens i nenes estan en silenci, en la primera hora han estat llegint contes a 

la classe, per tant el clima de l’aula ja és força calmat i relaxat. La mestra entra 

i saluda als nens i  nenes qui la reben amb alegria. Estan treballant el conflicte, 

i és un tema que sembla ser que motiva als nens, ja que estan interessats en la 

temàtica. Quan veuen aparèixer la mestra de seguida guarden els llibres al 

prestatge i es mostren col·laboradors per iniciar la nova matèria.  

En l’anterior sessió, sembla ser que han explicat una història en la qual 

apareixia un conflicte entre els personatges, i en la sessió d’avui classificaran 

tipus de conflictes segons si ells els consideren grans o petits.  

La mestra escriu a la pissarra la paraula conflitti i fa la següent classificació: 

petits i grans. Els nens i nenes comencen a dir primer de tot els conflictes 

petits, ja que els són més propers al seu dia a dia i a les seves experiències. 

Com a conflicte petit diuen: “quan un company no et deixa alguna cosa i tu li 

prens”, “quan ens discutim perquè volem tenir la raó i no ens posem d’acord”, 

“quan uns de la classe volem jugar a bàsquet i els altres a futbol”, “quan no ens 

posem d’acord a l’hora de dur a terme una activitat conjunta a classe”, “quan 

dos nens es piquen una mica”, etc. Pel que fa el llistat de conflictes grans, 

diuen: “una guerra”, “matar algú”, “enfadar-nos tant amb algú que li fas una 

punyalada, ho vaig veure en una pel·lícula”, “disparar algú perquè no ens hem 

posat d’acord”, “odiar molt algú perquè ens ha fet alguna cosa i volem el mal”, 

“quan dues persones es piquen i acaben a l’hospital”, etc.  

La mestra els pregunta que una vegada després d’haver fet aquest llistat de 

conflictes petits i grans, pensin una estona i diguin com saben si és gran o no 

un conflicte. Al cap d’uns minuts, els nens arriben a la conclusió que consideren 

que un conflicte és gran si al final és greu i alguna de les dues parts implicades 
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acaba a l’hospital o es fa mal, sinó, no és tan greu i es pot solucionar mitjançant 

la paraula, o intentant de calmar-nos per nosaltres mateixos, ja que no ens 

porta enlloc estar enfadats amb algú, només ens fa mal a nosaltres, i ens fa 

estar tristos i malament. Si perdonem als demés, ens sentirem millor. 

La mestra els felicita per les seves aportacions i per tant que pensin sobre això 

que han dit i si es discuteixen amb un company i hi ha un conflicte intentin de 

solucionar-ho mitjançant el diàleg i la mediació.  

 

           SEGONA SESSIÓ 

La mediazione dei conflitti: 

conflitti a casa e nella scuola 

Dia: dimarts, 20 d’octubre del 2015 

Hora: 9:30 a 10:30h. 

 

Els nens i nenes es mostren amb il·lusió per saber que treballaran avui sobre el 

conflicte, li pregunten a la mestra només la veuen aparèixer per la porta. La 

mestra diu que no els pot dir res si no seuen a la cadira. A continuació quan els 

nens estan més calmats i relaxats els presenta el treball que faran avui sobre el 

conflicte. Avui l’assemblea de classe serà sobre el conflicte però aquest cop en 

comptes de diferenciar entre un conflicte petit i gran, parlaran sobre els tipus de 

conflicte a l’escola i els tipus de conflicte a casa.  

Per conflictes a l’escola diuen molts de repetits de l’anterior sessió com quan 

no comparteixen material, quan no es posen d’acord en què jugar, etc. Els nens 

i nenes es mostren partícips, ja que és un tema que els interessa i és 

veritablement significatiu, ja que els succeeix cada dia.  

Quan han d’expressar es conflictes a casa, diuen quan s’enfaden amb el germà 

perquè els ha pres alguna joguina, “quan el papa o la mama fa més cas al 

germà que a mi”, “quan vull fer una cosa i la mama o el papa no em deixa”, 

“quan no vull menjar verdura o fruita”, etc. La mestra els diu que l’important del 

conflicte no és tant el conflicte en si, sinó el motiu. Que pensin quins són els 

motius perquè sorgeixen aquests conflictes. Un dels nens diu que pica el seu 

germà perquè sent gelós d’ell perquè és més petit i els seus pares li prenen 
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més atenció. La mestra diu que això no està bé perquè ell ha d’entendre que el 

seu germà és més petit i que per tant necessita més atencions, que el seu pare 

i la seva mare segur que els estimen per igual, perquè els dos són importants.  

Els nens i nenes comenten en l’assemblea de classe que alguns d’ells 

s’enfaden més amb el papa, altres més amb la mare i altres més amb els 

germans.  

Finalment la mare els diu que com creuen que poden disminuir aquests 

conflictes. Els nens i nenes diuen que com estan fent ara a classe, parlant i 

dialogant, expressant com se senten, expressant les seves emocions. 

 

           TERCERA SESSIÓ 

La mediazione dei conflitti: 

Modelità con cui si affronta 

il conflitto.  

Relazione/scopo:  

L’orso, la tartaruga, lo squalo, 

la volpe, il gufo  

Dia: dimarts, 27 d’octubre del 2015 

Hora: 9:30 a 10:30h. 

 

La mestra arriba a classe, els nens aquesta vegada estan més nerviosos que 

de costum, hi ha molt xivarri a classe. La mestra treu una especia de “gong” i 

toca la campaneta, els nens de seguida baixen el to de veu i mostren una millor 

actitud per escoltar.  

La mestra els presenta quatre animals, que sembla ser que ja coneixen, ja que 

tots els nens coneixen ja les característiques que aquests presenten. Aquests 

animals són, l’ós, la tortuga, el tauró, la guineu i el mussol. Parlen sobre el 

comportament d’aquests animals en relació a com aquests posen per grau 

d’importància l’objectiu a perseguir o la relació amb els demés.  

La mestra presenta les següents diapositives amb les característiques de 

cadascú.  
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Una vegada presentades les característiques del comportament d’aquests 

animals pel que fa la relació amb els demés i si prioritzen aquesta o l’objectiu, 

la mestra els dóna diferents situacions a analitzar per grups. Els nens i nenes 

les han de llegir i entre tot el grup decidir si el comportament de les persones 

en aquestes situacions tenen el comportament de l’ós, la tortuga, el tauró, la 

guineu o el mussol.  

Després de parlar i analitzar les diferents situacions els nens en grups tornen a 

fer l’assemblea de classe per compartir entre tots les opinions i saber què 

pensen sobre les diferents situacions presentades.  

Tots els nens arriben a la conclusió que depenen de la situació cal prendre una 

postura o una altra, però sempre procurant aquella que té més en compte la 
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relació que no pas l’objectiu. Alguns dels nens pensen que és important 

valorar-la per igual, altres més la relació que no pas l’objectiu perquè si 

guanyen o perden no és al cap i a la fi tan important. Un dels nens diu que a 

vegades pots perdre però que si ho has fet en equip, almenys hauràs guanyat 

un amic. Arriben a la conclusió que el més important és sentir-nos bé amb els 

demés perquè a vegades pots guanyar però estàs sol, no pots compartir llavors 

la felicitat, en canvi si ets una persona que valora la relació per sobre l’objectiu 

segur que et sentiràs apreciat pels teus companys i tothom t’estimarà i per tant 

et sentiràs feliç, que és lo important, poder-ho compartir.  

Al final de la classe, la mestra els felicita per les seves reflexions, i els proposa 

quan sorgeixi un conflicte a classe que valorin quin tipus de comportament 

estan tenint i què prioritzen, si la relació o l’objectiu 
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IV elementare: storie per capire 

           PRIMERA SESSIÓ 

Storie per capire:  
Nel paese dei monstri  

selvaggi (I) 

Dia: dimecres, 14 d’octubre del 2015 

Hora: 14:30 a 15:30h. 

 

Els nens i nenes entren a l’aula esvarats i suats, ja que després de dinar han 

jugat a futbol. És hora de començar la classe d’Educazione Affettiva i els nens i 

nenes seuen cadascú al seu lloc. L’aula es troba dividida en quatre taules amb 

cinc nens a cadascuna.  

La mestra, els diu que els ha portat una nova història per parlar a classe sobre 

el comportament dels personatges i com es relacionen entre si, i que si volen 

saber que passarà a la història han d’estar amb silenci, perquè amb aquell 

xivarri no pot explicar-la. Els nens, se senten motivats per escoltar la història i 

automàticament fan silenci, sembla que els agrada escoltar i treballar amb les 

històries, ja que mostren interès quan aquesta treu de la seva maleta un conte, 

que porta per títol “Nel paese dei mostri selvaggi” de Marice Sendak.  

En primer lloc, la mestra els llegeix la història, sempre mostrant les 

il·lustracions de cara als nens i nenes de la classe, per tal que aquests puguin 

observar-les i connectar millor amb la història. Utilitza un to de veu calmat però 

amb diferents ritmes i entonacions, segons els personatges que surten. Els 

nens riuen i s’ho passen bé escoltant la història. Alguns fan algun comentari, 

però la mestra els recorda que no poden dir res fins que aquesta no sigui 

finalitzada.  

La història tracta d’un nen que es disfressa de llop i adquireix el comportament 

d’aquest animal, contesta malament a la seva mare i aquesta l’envia al llit 

sense sopar perquè li diu que això no es fa. A continuació, Max, el protagonista 

de la història imagina un món salvatge ple de monstres dolents i ell se’n fa el 

rei, però ell no s’acaba de sentir a gust ni feliç perquè no és el seu lloc, i ja s’ha 

cansat d’adoptar aquest paper de dolent, troba a faltar un lloc on realment algú 

l’estimi de veritat i no se’l vulgui menjar, com els monstres, que són uns éssers 



29 

 

malvats. Finalment sent una olor de menjar de lluny i Max es desperta de nou a 

la seva càmera, on es troba sobre la taula el seu sopar, que encara era calent. 

Després d’haver escoltat aquesta història, la mestra els fa diferents preguntes 

als nens i nenes de la classe per tal que en assemblea en parlin, extraient-ne 

unes reflexions sobre els diferents comportaments dels personatges d’aquesta 

història.  

En primer lloc, els pregunta perquè creuen que el Max es disfressa de llop. 

Alguns diuen que per divertir-se o perquè li deuen agradar els llops. A 

continuació, la mestra els pregunta perquè creuen ells que en Max va al llit 

sense sopar? Ells diuen perquè el to amb el que havia contestat a la mare no 

era correcte i que a vegades si no fas les coses bé et castiguen per ensenyar-

te que això no està bé. Després els pregunta perquè quan està al país dels 

monstres salvatges vol tornar a casa. Alguns nens i nenes responen perquè no 

se sentia feliç perquè no era casa seva, altres perquè se sentia malament 

perquè havia respost de males maneres a la mare i volia que la perdonés i 

sopar, altres perquè creien que tenia en el fons por de ser un monstre perquè 

ell no volia ser un monstre com aquests de la història, ell era un nen. Tot seguit, 

la mestra els pregunta si creuen que quan la mare li ha portat el sopar i li ha 

deixat sobre la taula encara estava enfadada. Pregunta a la qual alguns nens 

han respost que sí, però que com ella l’estima molt i que és més gran l’amor 

que la ràbia. Altres diuen que no estava enfadada, sinó trista perquè no volia 

estar malament amb el seu fill. Finalment la mestra els pregunta que com 

creuen que se sent el nen quan veu el sopar sobre la taula. Tots els nens 

responen el mateix, feliç perquè està al lloc on vol estar i se sent estimat per la 

mare.  

Al acabar la classe, la mestra els felicita per les respostes que han donat. I els 

diu que hem d’anar més enllà del que ens expliqui una història, ens hem de 

fixar amb el comportament dels personatges i perquè actuen d’aquella manera, 

segur que descobrirem perquè ho fan. Depenent del moment podem sentir-nos 

d’una manera o una altra però que el mal no ens porta enlloc, a sentir-nos 

tristos i sols, ja que al cap i a la fi a tots ens agrada sentir-nos estimats. 
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           SEGONA SESSIÓ 

Storie per capire: 
Nel paese dei monstri 

selvaggi (II) 

Dia: dimecres, 21 d’octubre del 2015 

Hora: 14:30 a 15:30h. 

 

Avui ha plogut i els nens i nenes de la classe estan llegint contes i jugant a jocs 

a la classe, el clima de l’aula ja es mostra tranquil i calmat ja d’entrada.  

La mestra els diu que avui continuaran amb la història de “nel paese dei 

monstri salvaggi”. Que l’altre dia van estar observant i comentant el 

comportament dels personatges que apareixien i com se sentien en les 

diferents situacions, és a dir, les seves emocions i que avui tornarien a parlar 

sobre la història però aquesta vegada focalitzant la mirada entre amb el bé i el 

mal.  

En primer lloc, la mestra torna a passar la història full per full, per ensenyar les 

il·lustracions i entre tots amb ordre, aixecant el braç, expliquen què recorden de 

la història, el que passava. Una vegada han recordat què passava a la història 

tornant-la a mirar, i fixant-se amb el que la mestra els havia prèviament 

comentat fixant-se amb els comportaments bons i dolents, els fa un seguit de 

preguntes per tal d’establir una conversa a l’assemblea de classe, i parlar sobre 

la història i els valors que aquesta transmet.  

En aquest cas, la mestra ja no fa preguntes de comprensió, sinó que va més 

enllà del contingut de la història, i els fa reflexionar sobre quina diferència 

creuen ells que hi ha entre el comportament i el caràcter. Els nens i nenes 

diuen que el caràcter és allò que som, com ens comportem però que ja ens ve 

donat, que no podem canviar perquè és la nostra manera de ser, en canvi un 

comportament és allò que adoptem, però que podem canviar, com per exemple 

el nen de la història pot adoptar el comportament de ser dolent però no és 

dolent, en canvi els monstres si que són dolents. La mestra els pregunta 

perquè creuen que els monstres són dolents, la gran majoria de nens estan 

d’acord en què és a causa que no hi ha ningú que els ensenyi a ser bons, 

perquè viuen en un món salvatge, igual que els llops. En canvi el nen és bo, 
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perquè la mare l’ensenya a ser bo i segurament que a l’escola també. Altres 

nens diuen que no tots els nens són bons, que n’hi ha de dolents. La mestra els 

fa reflexionar sobre si aquests nens que diuen que no són bons podrien canviar 

si volguessin, arriben a la conclusió que sí, perquè també coneixen el bé. Que 

només les persones que no coneguin el bé, doncs seran dolentes, perquè no 

ho hauran après. Llavors la mestra els pregunta qui dicta que quelcom sigui bo 

o dolent? O que estigui bé o malament? Alguns nens diuen que els grans, 

altres el cor. La mestra els pregunta que volen dir amb això del cor. Llavors un 

dels nens diu que el cor li diu si una cosa està bé o malament, perquè si està 

malament segurament se sentirà malament i si és correcte se sentirà feliç. Diu 

que el Max sabia que s’havia portat malament amb la seva mare i per això no 

se sentia feliç. Arriben a la conclusió que és important fer coses agradables 

pels demés perquè ens sentirem després millor també nosaltres. Llavors 

traslladen aquestes reflexions sobre el conte i desvien el diàleg cap al marc 

escolar.  

La mestra els pregunta si fem alguna cosa bona per un company com ens 

sentirem, aquests contesten que bé perquè haurem ajudat a un company i 

d’aquesta manera segurament ell estarà feliç i voldrà ser amic nostre i per tant 

nosaltres també estarem feliços. Parlen sobre la importància d’ajudar-se uns 

als altres, per estar millor dins a la classe i a l’escola.  

Finalment la mestra torna a posar la història dins de la seva maleta i se’n va. 

Els nens i nenes a la classe després, es mostren més comprensius amb l’altre i 

s’intenten d’ajudar més, ja que veuen la importància de sentir-se bé a classe, ja 

que llavors estaran tots més feliços. Es respira un millor clima d’aula dins la 

classe després d’aquesta sessió, els nens han pres consciència sobre ser bons 

amb els demés, i comenten que ells se senten més feliços de poder treballar 

junts i bé, perquè així tenen més amics.   
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           TERCERA SESSIÓ 

Storie per capire: 
Nel paese dei monstri 

selvaggi (III) 

Dia: dimecres, 28 d’octubre del 2015 

Hora: 14:30 a 15:30h. 

 

Els nens i nenes entren a la classe, es nota que tenen per costum ja adquirida 

la dinàmica de treball, ja que ràpidament quan veuen la mestra aparèixer amb 

el maletí li pregunten si treballaran avui també amb la història “nel paese dei 

monstri salvaggi”. Els nens i nenes els agrada molt aquesta història i diuen que 

és molt interessant, un d’ells comenta al seu company que ja l’havia llegit a 

casa amb els pares, però que havia pensat perquè en Max actuava així. Li diu 

a la mestra i aquesta es posa contenta de veure que els nens aprenen amb les 

històries, i els agrada analitzar-les.  

Aquesta vegada, els nens tornen a mirar les il·lustracions del conte però a 

través d’una observació silenciosa de les imatges. No poden parlar, ni 

comentar res, tan sols passarà les il·lustracions perquè les observin. Un cop les 

han observat en silenci, la mestra fa un petit recordatori sobre el que van parlar 

les dues anteriors sessions i els diu que aquesta vegada parlaran sobre el 

càstig. En primer lloc diu els diu que si els agrada que els pares els castiguin, 

per tal de relacionar la història “quan en Max és castigat per la mare” amb la 

seva pròpia experiència i opinió. Els nens diuen que no, que no els agrada 

estar castigats perquè se senten tristos i no estan bé. Llavors la mestra els diu 

que el càstig moltes vegades és utilitzat com a recurs quan algú fa una cosa 

malament, i si creuen que això és just. Alguns diuen que no, que parlant també 

podrien entendre que allò que han fet no està bé, que no cal el càstig. Altres 

diuen que quan els castiguen però són més conscients que han fet alguna cosa 

mal feta, ja que els fa més mal perquè no poden fer alguna cosa que els 

agrada, i llavors no ho tornen a fer més.  

A continuació, la mestra els diu que si sabrien dir exemples de càstigs utilitzats 

a casa i a l’escola per indicar que quelcom no s’ha fet de manera correcta. Fan 

un llistat a la pissarra. 
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A l’escola diuen: treure punts de “la patente”. Tenen un total de vint punts i 

cada vegada que fan alguna cosa malament pel bé de la classe els mestres els 

hi treuen una, d’aquesta manera et pots quedar sense, però si fan coses pel bé 

de la classe en recuperen. Els nens comenten que els agrada fer coses per la 

classe, perquè llavors tota la classe rep com a premi un punt extra a “la 

patente”. Un altre càstig que escriuen a la pissarra sobre l’escola és quan el 

mestre/a els fa fora de classe, diuen que no els agrada perquè se senten sols a 

fora, i també perquè poder la mestra explica alguna cosa interessant a 

aprendre i ells s’ho perden. Això demostra que tenen interès per aprendre i els 

agrada formar part de la classe, hi ha benestar. L’últim càstig anomenat pel que 

fa l’escola és no anar al pati. Els nens i nenes diuen que no els agrada quedar-

se a classe mentre els seus companys estan al pati, perquè no poden jugar 

amb ells i també se senten sols.  

Per altra banda, pel que fa el càstig a casa, com a exemple d’aquest escriuen a 

la pissarra quan la mare t’envia a l’habitació (com a la història d’en Max), quan 

et castiguen sense fer una cosa que t’agrada com anar a futbol o sense poder 

jugar a la play, i no els agrada.  

La mestra els proposa si consideren que es podria solucionar aquests mals 

comportaments sense el càstig. Com ho podrien fer. Ells diuen que es podria 

parlar primer abans de castigar, dir a la persona que no està portant-se bé que 

no està fent les coses bé, a través del diàleg i el raonament. A vegades s’ha de 

tenir una mica de paciència.  

La mestra acaba la sessió i els felicita per les seves aportacions i comentaris, i 

que espera que ho duguin a la pràctica, ja que d’aquesta manera si eviten 

portar-se malament segurament se sentiran millor i per tant seran més feliços. 
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Annex 2: Entrevistes  

 

L’entrevista és una eina d’investigació que permet recollir informació sobre el 

tema a tractar o d’interès en la recerca per part de l’etnògraf. Aquesta es 

realitza als informants, que són persones que posseeixen certs coneixements 

sobre aquest tema o destreses comunicatives especials. És utilitzada com a 

instrument per poder triangular les dades i obtenir validesa en els estudis 

realitzats. 

Tal i com he comentat en el Treball de Final de Grau, pel que fa l’objectiu es 

tracta d’una entrevista d’investigació i en quan a l’estructura, és tracta d’una 

entrevista semi-estructurada, ja que ofereix certa flexibilitat en quan a les 

respostes, combinant respostes obertes i tancades.  

En aquest cas, el tema de l’entrevista és sobre l’Educazione Affettiva a la 

Scuola-Città Pestalozzi de Florència (Itàlia), posant sobretot èmfasi o cert 

interès en la importància que té identificar i reconèixer les emocions (en un 

mateix i en els demés), la regulació i gestió d’aquestes i finalment el treball 

cooperatiu i l’assemblea de classe com a habilitats socials per millorar el clima  

de convivència a l’aula i de benestar a l’escola; ja que són les hipòtesis inicials 

de la recerca. 

L’objectiu d’aquesta entrevista és pretendre explicar i comprendre la realitat 

“des de dins” dels fenòmens socio-afectius que es realitzen en aquesta escola 

per fomentar un millor benestar, a través de la percepció i explicació de la 

realitat de les persones que estan al càrrec i en són responsables. 

L’entrevista es realitza als dos membres responsables de l’Educazione Affettiva 

en la comunitat d’aquesta escola, que són el professor Matteo Bianchini i la 

mestra Cristina Lorimer.  
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1. Guió de l’entrevista  

Pel que fa al guió de l’entrevista, es procura que l’ordre dels continguts 

d’aquest vagin de l’allò més general a allò més específic (o d’interès en l’estudi) 

així com també d’allò més impersonal a allò més personal.  

 

Preguntes 

Pregunta 1: Què significa Scuola-laboratorio?  

Pregunta 2: Per què es va decidir treballar l’educació emocional i afectiva en 

aquesta escola com a matèria pròpia?  

Pregunta 3: Pel que fa l’estructura del programa de la matèria “Educazione 

Affettiva” d’aquesta escola a l’educació primària cada any és el mateix o va 

variant? 

Pregunta 4: Creus que l’educació emocional i afectiva permet als nens i nenes 

reconèixer i identificar les seves emocions i les dels demés?  Quins beneficis 

creus que té això a nivell personal i a nivell de grup-classe? 

Pregunta 5: L’educació emocional i afectiva permet als nens i nenes tenir eines 

per saber regular i gestionar les seves pròpies emocions? Quins beneficis 

creus que té això a nivell personal i a nivell de grup-classe? 

Pregunta 6: Quina emoció o emocions consideres que és més important 

treballar a l’escola? O són totes igual d’importants? 

Pregunta 7: El treball cooperatiu i l’assemblea de classe són dues habilitats 

socials treballades dins la matèria d’educació emocional i afectiva, creus que 

són un bon recurs per ajudar a millorar les relacions dins del grup classe? 

Consideres que fomenten una millor convivència a l’aula i per tant un millor 

benestar a l’escola?   
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2. Entrevista al professor Matteo i a la mestra Cristina 

Nom: Matteo Bianchini 
Funció: coordinador i mentor de Scuola-Città Pestalozzi i tutor de la V 
elementare.  
 
Nom: Cristina Lorimer 
Funció: mestra d’Educazione Affettiva a Scuola-Città Pestalozzi. 
 
 

  
Pregunta 1: Què significa Scuola-laboratorio?  

Scuola-laboratorio és una metodologia de fer escola. Rebem aquest nom des 

de l’any 2006 per part del Ministeri, i només n’hi ha tres en tota la Itàlia: una a 

Milano, una altra a Genova, i la nostra, aquí a Firenze la “Scuola-Città 

Pestalozzi”. Pel que fa l’escola de Milano i Genova són, però, escoles on 

només s’imparteix l’educació secundària “la scuola media”, en canvi nosaltres 

impartim també l’educació primària “scuola elementare”.  

Totes tres rebem el nom de Scuola-laboratorio per dos motius. En primer lloc, 

per la didàctica que es duu a terme, que és de caire experimental “imparando-

facendo”. I per altra banda, perquè pel Ministeri italià suposem una font de 

recerca educativa “un laboratorio”. Ja que s’introdueix metodologies i 

temàtiques en educació que encara no han estat implantades en altres escoles. 

Està dins d’aquest projecte implica alguns avantatges com per exemple més 

nombre de professorat a l’escola.  

Matteo Bianchini 

 

Pregunta 2: Per què es va decidir treballar l’educació emocional i 

afectiva en aquesta escola com a matèria pròpia?  

És important que una escola ensenyi per la vida, i doni eines als alumnes per 

ser competents a nivell social. De la mateixa manera que un nen va a l’escola 

per aprendre a llegir i escriure, perquè n’és analfabet, també ho som 

emocionalment. És per això que és important introduir l’educació emocional i 

afectiva a l’escola, per tal que el nen o nena pugui conèixer identificar allò que 
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sent i pugui posar-hi un nom, reconèixer quina emoció sent i tingui recursos de 

com gestionar-la. 

L’educació emocional i afectiva a l’escola és utilitzada com a recurs per 

prevenir futurs conflictes i problemàtiques a l’escola. Per exemple el bullying, 

no s’ha de treballar quan aquest apareix en una aula, sinó molt abans. Si es 

duu a terme un bon treball d’educació emocional i afectiva sobre com 

cohesionar un grup, això segurament no passi, perquè els nens i nenes tindran 

respecte envers els demés i seran intel·ligents a nivell emocional. És per això 

que aquesta escola introdueix l’Educazione Affettiva com a matèria pròpia, per 

prevenir futurs conflictes i per ensenyar com conviure, respectant els demés i 

afavorint el benestar a l’escola. Cal donar la mateixa importància dins del 

currículum i a l’escola l’aprenentatge de l’educació emocional i afectiva com se 

li dóna a l’aprenentatge de la llengua italiana o bé les matemàtiques.  

Ara bé, també cal comentar que l’Educazione Affettiva no tan sols es treballa a 

l’escola com a assignatura pròpia, sinó que és dins de la manera de fer i 

ensenyar de l’escola i per tant també es treballa de manera transversal en totes 

les altres disciplines.  

Matteo Bianchini. 

 

Pregunta 3: Pel que fa l’estructura del programa de la matèria 

“Educazione Affettiva” d’aquesta escola a l’educació primària cada 

any és el mateix o va variant? 

L’Educazione Affettiva engloba molts aspectes. Nosaltres com a escola 

prioritzem dos, que són: la cohesió de grup i el treball de les emocions.  

Treballar les emocions en un grup-classe no és fàcil perquè la convivència amb 

altres persones sempre fa que hi hagi conflictes. És per aquest motiu que 

sempre a la I elementare, a través de “i compiti della strega”, es treballa la 

cohesió de grup, donant diferents tasques a fer i que els alumnes vegin la 

importància que té treballar cooperativament per la construcció del grup. El 
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treball en equip no significa que un fa i els altres copien, sinó que tots ells tenen 

una tasca a realitzar i són igual d’importants pel bon funcionament de l’equip.  

I a la II elementare, s’exploren sempre les emocions bàsiques, a través de “un 

viaggio nel paese delle emozioni”. Les emocions que sempre es treballen són 

la ràbia i la por. Un cop introduïdes aquestes, i ja coneguda la dinàmica de les 

sessions, es deixa que siguin els propis alumnes que escullin a quin país o 

emoció volen viatjar. Hi ha classes que prefereixen treballar emocions positives 

i altres es decanten més per les negatives. És important que els alumnes 

puguin posar nom a allò que senten, identificar les emocions ens ells i en els 

demés, així com també expressar-les i compartir-les. Jo sempre dic a les 

famílies que és molt important verbalitzar allò que se sent. Si veus a un nen 

petit plorar, li diguis estàs plorant perquè has vist aquest gos oi? és gran i et fa 

por. Llavors ell sap que allò que sent és la por. Pot posar nom a allò que sent i 

se sent millor.  

Els altres cursos, segons el grup-classe i les problemàtiques que sorgeixin o 

interessos a treballar es varia.  

Cristina Lorimer 

 

Pregunta 4: Creus que l’educació emocional i afectiva permet als 

nens i nenes reconèixer i identificar les seves emocions i les dels 

demés?  Quins beneficis creus que té això a nivell personal i a nivell 

de grup-classe? 

Sí. Tal i com he dit abans, és important que els nens i nenes puguin posar nom 

a allò que senten, puguin identificar les seves emocions, si senten por, ràbia, 

alegria, sorpresa, tristesa... Si identifiquen les seves emocions farà que se 

sentin més tranquils perquè comprendran allò què els passa.  

Per poder reconèixer i identificar les emocions primer de tot les han de 

conèixer, i aquí és on hem d’actuar els adults, verbalitzant els sentiments i 

posant nom a aquestes emocions. Per exemple si un nen es discuteix amb un 

company de classe, ha de ser el mestre en un inici digui què ha passat, perquè 
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et sents enfadat? D’aquesta manera el nen comprendrà que el que sent en 

aquell moment és ràbia. A vegades però els mestres ens contradiem i volem 

solucionar aquests petits conflictes de classe el més aviat possible i no veiem 

que és una oportunitat de creixement personal. Una vegada dos nens es van 

discutir i vaig anar a intentar de solucionar el problema. Els vaig dir que no 

passava res, que fessin les paus que eren molt amics i s’estimaven molt. El nen 

em va mirar i em va dir, Cristina sí, és el meu amic i me l’estimo molt, però les 

paus les faré després, ara em sento massa enfadat per fer-les, necessito 

temps. Em va donar una gran lliçó. Són aquells moments quan entens que han 

comprès que senten, quan han adquirit que significa aquella emoció, 

l’identifiquen i són capaços d’expressar-la i compartir-la. 

Si saben reconèixer i identificar una emoció en ells mateixos, segurament 

també la sabran identificar en els demés, per tant això els ajudarà a ser éssers 

més empàtics.  

A nivell personal, com bé he dit, podran reconèixer i identificar que senten i per 

tant els permetrà un major nivell de coneixença en ell mateix. Pel que fa a nivell 

de grup-classe, és important que els nens i nenes comparteixin les seves 

emocions amb els seus companys i companyes, ja sigui a través de 

l’assemblea de classe o el diàleg, els nens quan exposen el que senten, les 

seves emocions, entreguen una part de si mateixos i l’ofereixen a l’altre. Això 

fomentarà que les relacions entre el grup-classe siguin més fortes, perquè hi 

haurà una millor coneixença del grup-classe, sabran quines són les seves pors, 

on senten la ràbia... podran entendre’s millor ells mateixos, però també als seus 

companys.  

Cristina Lorimer 
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Pregunta 5: L’educació emocional i afectiva permet als nens i 

nenes tenir eines per saber regular i gestionar les seves pròpies 

emocions? Quins beneficis creus que té això a nivell personal i a 

nivell de grup-classe? 

Sí. Des de la matèria d’Educazione Affettiva, el que es pretén és que els nens i 

nenes a part de conèixer què senten i puguin posar nom a aquest sentiment o 

emoció, coneguin estratègies per poder regular-les i gestionar-les, sobretot 

aquelles com la ràbia. Perquè si un nen està content i feliç no hi ha problema, 

però si un nen sent ràbia, ha d’aprendre com gestionar aquesta energia per no 

fer mal a cap company o a ell mateix, cal evitar els problemes. Per exemple, un 

cas on podem veure com s’ensenya a gestionar aquestes emocions, és a II 

elementare en l’activitat en què els nens i nenes han de crear un antídot sobre 

la ràbia, procurant que sigui ell mateix qui reflexioni i pensi com pot fer per 

disminuir la ràbia, quins mecanismes de control pot utilitzar. Si es fa que sigui el 

propi alumne qui reflexioni i busqui estratègies, aquest quan estigui sol ho 

sabrà fer, per tant sabrà autogestionar les seves pròpies emocions.  

A nivell personal, considero que és molt positiu que un nen o nena sigui capaç 

d’identificar que sent, ho pugui expressar i ell mateix saber-ho gestionar, ja que 

voldrà dir que serà capaç de tenir un autocontrol de les seves pròpies 

emocions.  

Pel que fa a nivell de grup-classe, evitarà també molts conflictes, ja que com he 

dit, si un nen és capaç de gestionar la ràbia en comptes de picar a un nen 

podrà dir-li això que m’has dit em fa mal, perquè t’estimo i ets el meu amic i no 

m’agrada. Això afavorirà també la bona comunicació, ja que l’altre nen, podrà 

també reconèixer l’emoció que sent el seu company i per tant segurament no 

ho farà més, perquè a ell tampoc li agrada sentir-se així.  

Cristina Lorimer 
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Pregunta 6: Quina emoció o emocions consideres que és més 

important treballar a l’escola? O són totes igual d’importants? 

Totes les emocions són importants, però a l’escola considerem que l’emoció 

més important a treballar és la ràbia, ja que tal i com has pogut observar en el 

desenvolupament de les classes de II elementare a “un viaggio nel paese delle 

emozioni”, la ràbia és un paraigües que amaga moltes altres emocions. És molt 

important acceptar les emocions que sentim, tant les negatives com les 

positives, ja que totes formen part de la nostra vida. No podem viure amb un 

somriure permanent, seria mentir-nos a nosaltres mateixos i als demés. Les 

emocions negatives existeixen i personalment considero que són aquelles que 

ens ajuden més a créixer, sobretot adquirir un bon control i gestió d’aquestes, 

ja que no resulta gens fàcil. Si em sento feliç i tranquil l’aprenentatge en sí, serà 

òptim, però si el meu espai mental està intranquil o ocupat en altres coses o 

problemes, el meu espai mental no podrà aprendre. És per això que és 

important aprendre a identificar, expressar i gestionar les emocions. I és un 

treball que cal potenciar des de l’escola, ja que si volem que un nen aprengui 

matemàtiques, història...haurà de sentir-se bé i en pau amb si mateix, i això 

s’aconsegueix gràcies a la gestió de les emocions. 

Cristina Lorimer 

 

Pregunta 7: El treball cooperatiu i l’assemblea de classe són dues 

habilitats socials treballades dins la matèria d’educació emocional i 

afectiva, creus que són un bon recurs per ajudar a millorar les 

relacions dins del grup classe? Consideres que fomenten una millor 

convivència a l’aula i per tant un millor benestar a l’escola?   

Sí. Els nens i nenes dins l’escola s’han de sentir éssers especials i estimats, 

tant per la mestra com pels seus companys de classe, considero que això ha 

de ser l’objectiu principal de l’escola, més enllà dels aprenentatges. Els nens i 

nenes han de sentir-se a gust a l’escola i anar amb ganes i il·lusió, ja que al 

cap i a la fi es passen moltes hores dins d’aquesta. L’assemblea de classe, en 
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les classes d’Educazione Affettiva és vista com un moment i oportunitat de 

diàleg, d’expressió d’opinió, un moment de reflexió. En les classes 

d’Educazione Affettiva també es dóna molta importància a la comunicació, a 

l’expressió sobre com ens sentim. En l’assemblea de classe els nens 

comparteixen els seus sentiments i vivències amb els seus companys i 

companyes, és un moment i oportunitat que tenen per conèixer-se de manera 

més profunda i d’establir relació.  

Per altra banda, és important també treballar la cohesió de grup i les relacions 

mitjançant el treball cooperatiu,  veure l’altre com algú important i necessari per 

la teva formació és clau per l’èxit. L’èxit compartit sempre és més gran, perquè 

tens amb qui compartir-ho. A més a més, el treball en equip augmenta 

l’autoestima, perquè els nens i nenes se senten importants pels seus 

companys/es, necessaris. Si quan treballes en equip et sents a gust i valorat, 

probablement viuràs més feliç. És per això que si, considero que ambdues 

habilitats fomenten un millor clima d’aula i de benestar a l’escola.  

Cristina Lorimer 
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 Annex 3: Fotografies  
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Annex 4: Registre d’observació de les diferents sessions  

Llegenda Sí Sí 

No No 

AV A vegades 

Ítems a observar 

Educació emocional i afectiva 

- Sap reconèixer i identificar una emoció (en ell mateix) i dir-ne el nom 

- Sap reconèixer i identificar una emoció (en els demés) i dir-ne el nom 

- És capaç d’expressar una emoció (verbalitzant-la, expressant-la amb el cos o a través del dibuix) 

- Identifica si una emoció és positiva o negativa 

- Sap identificar el motiu de per què sent aquella emoció 

- És capaç de trobar recursos o maneres per disminuir o calmar una emoció negativa (sap com gestionar-la) 

 

 

Cooperació 

- Sap escoltar a un company 

- Reconeix el treball de l’altre i el valora  

- Mostra interès per treballar en equip 

- Considera que ell és important per l’equip 

- Es mostra empàtic 

 

 

Clima d’aula i benestar 

- Escolta els seus companys a l’assemblea de classe 

- Es mostra partícip en l’assemblea de classe  

- Comparteix sentiments i vivències a l’assemblea de classe 

- Mostra respecte pels demés 

- Se sent estimat i especial pel grup-classe 
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Registre d’observació de les diferents sessions: I elementare  

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Educació 
emocional i 

afectiva 

         
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sap reconèixer i 

identificar una 

emoció (en ell 

mateix) i dir-ne el 

nom 

Sí Sí Sí AV Sí Sí Sí Sí Sí AV Sí Sí Sí Sí AV Sí Sí Sí Sí AV 

 

Sap reconèixer i 

identificar una 

emoció (en els 

demés) i dir-ne el 

nom 

Sí Sí Sí No Sí Sí AV Sí AV No AV AV Sí AV AV Sí Sí Sí Sí AV 

 

És capaç 

d’expressar una 

emoció 

(verbalitzant-la, 

expressant-la amb 

el cos o a través 

del dibuix) 

 

Sí Sí Sí AV Sí Sí Sí Sí Sí AV Sí Sí Sí Sí AV Sí Sí Sí Sí Sí 

 

Identifica si una 

emoció és positiva 

o negativa 

 

Sí Sí Sí AV Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí AV Sí Sí Sí Sí AV 
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Sap identificar el 
motiu de per què 

sent aquella 
emoció 

 

Sí Sí Sí No Sí AV AV Sí Sí No Sí Sí AV Sí No Sí No Sí Sí No 

 

És capaç de trobar 

recursos o 

maneres per 

disminuir o calmar 

una emoció 

negativa (sap com 

gestionar-la) 

Sí Sí Sí No Sí No AV Sí AV Sí Sí Sí AV Sí Sí Sí Sí AV Sí No 

 
 
 
 
 

 
 

Cooperació 
 
 
 

 
 
 

 

Sap escoltar a un 

company 

Sí Sí Sí AV Sí No Sí Sí AV Sí AV Sí AV Sí Sí Sí Sí AV Sí No 

 

Reconeix el treball 

de l’altre i el valora 

Sí Sí Sí AV Sí No Sí Sí AV Sí AV Sí AV Sí Sí Sí Sí AV Sí No 

 

Mostra interès per 

treballar en equip 

Sí Sí Sí AV Sí Sí Sí Sí AV Sí AV Sí AV Sí Sí Sí Sí AV Sí Sí 

 

Considera que ell 

és important per 

l’equip 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

 

Es mostra empàtic 

 

Sí AV Sí No Sí No Sí Sí AV Sí AV Sí AV Sí Sí Sí Sí AV Sí No 
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Clima 
d’aula i 

benestar 
 
 
 

 
 
 

 

Escolta els seus 

companys a 

l’assemblea de 

classe 

 

Sí AV Sí AV Sí No Sí Sí Sí Sí AV Sí AV Sí Sí Sí Sí AV Sí AV 

 
Es mostra partícip 
en l’assemblea de 

classe 

Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí No Sí Sí No Sí Sí Sí Sí AV Sí Sí 

 

Comparteix 

sentiments i 

vivències a 

l’assemblea de 

classe 

 

Sí Sí Sí Sí AV Sí Sí Sí Sí AV Sí Sí AV Sí Sí Sí Sí AV Sí Sí 

 

Mostra respecte 

pels demés 

Sí Sí AV Sí Sí Sí Sí Sí Sí AV Sí Sí AV Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

 

Se sent estimat i 

especial pel grup-

classe 

 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
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Registre d’observació de les diferents sessions: II elementare  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Educació 
emocional i 

afectiva 

         
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sap reconèixer i 

identificar una 

emoció (en ell 

mateix) i dir-ne el 

nom 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

 

Sap reconèixer i 

identificar una 

emoció (en els 

demés) i dir-ne el 

nom 

Sí Sí No Sí Sí AV Sí Sí Sí Sí AV Sí Sí Sí Sí AV Sí No Sí Sí 

 

És capaç 

d’expressar una 

emoció 

(verbalitzant-la, 

expressant-la amb 

el cos o a través 

del dibuix) 

 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

 

Identifica si una 

emoció és positiva 

o negativa 

 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

 
Sap identificar el 
motiu de per què 

sent aquella 
emoció 

Sí Sí No Sí Sí AV Sí Sí Sí Sí No Sí AV Sí Sí No Sí AV Sí Sí 
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És capaç de trobar 

recursos o 

maneres per 

disminuir o calmar 

una emoció 

negativa (sap com 

gestionar-la) 

Sí Sí AV Sí Sí AV Sí Sí Sí Sí AV Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

 
 
 
 
 

 
 

Cooperació 
 
 
 

 
 
 

 

Sap escoltar a un 

company 

Sí Sí No Sí Sí AV Sí AV Sí Sí Sí Sí No Sí Sí AV Sí Sí Sí Sí 

 

Reconeix el treball 

de l’altre i el valora 

Sí Sí No Sí Sí Sí Sí AV Sí Sí Sí Sí AV Sí Sí AV Sí Sí Sí Sí 

 

Mostra interès per 

treballar en equip 

Sí Sí No Sí Sí Sí Sí AV Sí Sí Sí Sí AV Sí Sí AV Sí Sí Sí Sí 

 

Considera que ell 

és important per 

l’equip 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

 

Es mostra empàtic 

 

Sí Sí No Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí AV Sí Sí AV Sí Sí Sí Sí 

 
 

 

Escolta els seus 

companys a 

l’assemblea de 

classe 

Sí Sí No Sí Sí Sí Sí AV Sí Sí Sí Sí AV Sí Sí AV Sí Sí Sí Sí 
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Clima 
d’aula i 

benestar 
 
 
 

 
 
 

 
Es mostra partícip 
en l’assemblea de 

classe 

Sí Sí No Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí AV Sí Sí AV Sí Sí Sí Sí 

 

Comparteix 

sentiments i 

vivències a 

l’assemblea de 

classe 

 

Sí Sí No Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí AV Sí Sí AV Sí Sí Sí Sí 

 

Mostra respecte 

pels demés 

Sí Sí AV Sí Sí Sí Sí AV Sí Sí Sí Sí AV Sí Sí AV Sí Sí Sí Sí 

 

Se sent estimat i 

especial pel grup-

classe 

 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
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Registre d’observació de les diferents sessions: III elementare  

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Educació 
emocional i 

afectiva 

         
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sap reconèixer i 

identificar una 

emoció (en ell 

mateix) i dir-ne el 

nom 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

 

Sap reconèixer i 

identificar una 

emoció (en els 

demés) i dir-ne el 

nom 

Sí Sí Sí AV S Sí Sí AV Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí 

 

És capaç 

d’expressar una 

emoció 

(verbalitzant-la, 

expressant-la amb 

el cos o a través 

del dibuix) 

 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

 

Identifica si una 

emoció és positiva 

o negativa 

 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
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Sap identificar el 
motiu de per què 

sent aquella 
emoció 

 

Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí AV Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí AV Sí Sí Sí 

 

És capaç de trobar 

recursos o 

maneres per 

disminuir o calmar 

una emoció 

negativa (sap com 

gestionar-la) 

Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí AV Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí AV Sí Sí Sí 

 
 
 
 
 

 
 

Cooperació 
 
 
 

 
 
 

 

Sap escoltar a un 

company 

Sí Sí No Sí Sí AV Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí AV Sí AV Sí 

 

Reconeix el treball 

de l’altre i el valora 

Sí Sí Sí AV Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí AV Sí Sí Sí 

 

Mostra interès per 

treballar en equip 

Sí Sí Sí AV Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí AV Sí Sí Sí 

 

Considera que ell 

és important per 

l’equip 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

 

Es mostra empàtic 

 

Sí Sí Sí AV Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí AV Sí Sí Sí 
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Clima 
d’aula i 

benestar 
 
 
 

 
 
 

 

Escolta els seus 

companys a 

l’assemblea de 

classe 

 

Sí Sí Sí AV Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí AV Sí Sí Sí 

 
Es mostra partícip 
en l’assemblea de 

classe 

Sí Sí Sí AV Sí Sí No Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí AV Sí Sí Sí 

 

Comparteix 

sentiments i 

vivències a 

l’assemblea de 

classe 

 

Sí Sí Sí AV Sí Sí No Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí AV Sí Sí Sí 

 

Mostra respecte 

pels demés 

Sí Sí Sí AV Sí Sí AV Sí No Sí Sí Sí Sí AV Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

 

Se sent estimat i 

especial pel grup-

classe 

 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
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Registre d’observació de les diferents sessions: IV elementare  

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Educació 
emocional i 

afectiva 

         
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sap reconèixer i 

identificar una 

emoció (en ell 

mateix) i dir-ne el 

nom 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

 

Sap reconèixer i 

identificar una 

emoció (en els 

demés) i dir-ne el 

nom 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

 

És capaç 

d’expressar una 

emoció 

(verbalitzant-la, 

expressant-la amb 

el cos o a través 

del dibuix) 

 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

 

Identifica si una 

emoció és positiva 

o negativa 

 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
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Sap identificar el 
motiu de per què 

sent aquella 
emoció 

 

Sí Sí Sí AV Sí Sí Sí Sí AV Sí Sí Sí Sí Sí AV Sí Sí Sí Sí Sí 

 

És capaç de trobar 

recursos o 

maneres per 

disminuir o calmar 

una emoció 

negativa (sap com 

gestionar-la) 

Sí Sí Sí AV Sí Sí Sí Sí AV Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

 
 
 
 
 

 
 

Cooperació 
 
 
 

 
 
 

 

Sap escoltar a un 

company 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí AV Sí Sí Sí Sí 

 

Reconeix el treball 

de l’altre i el valora 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí AV Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

 

Mostra interès per 

treballar en equip 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí AV Sí Sí Sí Sí Sí AV Sí Sí Sí Sí 

 

Considera que ell 

és important per 

l’equip 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

 

Es mostra empàtic 

 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí AV Sí Sí Sí Sí 
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Clima 
d’aula i 

benestar 
 
 
 

 
 
 

 

Escolta els seus 

companys a 

l’assemblea de 

classe 

 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí AV Sí Sí Sí Sí 

 
Es mostra partícip 
en l’assemblea de 

classe 

Sí Sí Sí AV Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí AV Sí Sí Sí 

 

Comparteix 

sentiments i 

vivències a 

l’assemblea de 

classe 

 

Sí Sí Sí AV Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí AV Sí Sí Sí 

 

Mostra respecte 

pels demés 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí AV Sí Sí Sí Sí Sí AV Sí Sí Sí Sí 

 

Se sent estimat i 

especial pel grup-

classe 

 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

 

 

 


