
EDUCACIÓ EMOCIONAL 
 
El 27 de març de 2008 va tenir lloc al CEIP Diputació una xerrada sobre l’educació emocional a 
càrrec de la FAPAC, i em va semblar un tema tan interessant que us en faig cinc cèntims i us hi 
afegeixo unes quantes coses més fruit d’una recerca i de la meva experiència personal.  
 

 

La xerrada va començar amb una pregunta: Per què hi ha diferències entre dues persones 
que tenen el mateix nivell intel·lectual, econòmic, social, cultural... a l’hora d’avaluar el 
seu rendiment acadèmic i professional? La resposta és que un d’ells té més intel·ligència 
emocional que l’altre.  
 

D’on ve aquest concepte? Fa un temps, es creia que hi havia una única intel·ligència i que qui 
la tenia desenvolupada era capaç de tot i qui no la tenia desenvolupada no era capaç de res. El 
1983, Howard Gardner va proposar la teoria de les intel·ligències múltiples (lingüística, 
logicomatemàtica, corporal, espacial, musical, interpersonal i intrapersonal). Segons ell, la 
intel·ligència emocional (popularment coneguda gràcies a Daniel Goleman) és la combinació 
de les intel·ligències interpersonal (conèixer els altres i treballar amb ells) i intrapersonal 
(conèixer-se i treballar amb un mateix). 
 

Com relacionem la idea de la intel·ligència interpersonal i intrapersonal amb la idea de 
l’educació emocional? Doncs des de la certesa que una educació emocional pot desenvolupar 
aquest tipus d’intel·ligència, ja que no és estàtica i pot anar millorant si es treballa. 
 

Què esperem aconseguir amb una educació emocional? Que els nostres fills tinguin un 
major coneixement i comprensió d’ells mateixos i de les persones que els envolten, i tinguin la 
capacitat de controlar i modificar estats anímics, o sigui, que tinguin una major capacitat de ser 
feliços. 
 
Quines són les característiques d’una educació emocional?  

 
1. Autoestima 
Diverses investigacions han demostrat que hi ha una correlació entre autoestima i rendiment. 
Intentem que no sigui el nostre propi fill qui es posi obstacles a ell mateix (no me’n sortiré, sóc 
un inútil, tot ho faig malament...) i s’ajudi amb pensaments positius (segur que me’n surto, sóc 
bo en matemàtiques, m’agrada resoldre problemes...), per descomptat que no hem de ser 
nosaltres qui li posem aquests obstacles (no te’n sortiràs, ets un inútil, tot ho fas malament...). 
Com ho podem fer? Hem de reforçar positivament els èxits del nostre fill, hem de corregir, 
sense desqualificar, els seus errors i hem d’ajudar-lo que aprengui dels problemes. Com a 
apunt curiós, en l’idioma xinès, la paraula “crisi” es compon dels ideogrames “perill” i 
“oportunitat”, en aquest sentit, ensenyem als nostres fills que una situació de crisi, un 
problema, pot ser una oportunitat per créixer, per aprendre, perquè se sentin orgullosos 
d’haver superat una dificultat.  

 
2. Autoconsciència 
Els nostres fills han de ser conscients de qui són i han de poder identificar què senten perquè 
ells mateixos es puguin entendre. De vegades s’enfaden i no saben quina paraula identifica el 
sentiment que tenen en aquells moments (ràbia, tristesa, decepció...) ni saben què fer amb 
l’emoció (quedar-se enfadats indefinidament, oblidar-se’n, aprendre de la situació, arreglar el 
problema, parlar-ho, no dir res...).  



Parlar amb els nostres fills sobre els seus sentiments ens ajudarà a no jutjar una acció (per 
exemple, haver suspès un examen), sinó a buscar què ha provocat que el nostre fill actués així. 
Mentre nosaltres fem l’exercici de comprendre’l, el nostre fill també va entenent-se, la qual 
cosa li dóna més seguretat en ell mateix perquè pot anticipar reaccions i les pot modificar (per 
exemple, si està molt cansat, es posa de mal humor, com que ja ho sap, aquests dies decideix 
anar-se’n a dormir més aviat perquè si no ho fa, sap que tindrà una discussió familiar). 

 
3. Motivació 
Hi ha dos tipus de motivació: la intrínseca (en què la motivació és interior, pel sol gust de fer 
les coses, aprendre per exemple) i l’extrínseca (en què la motivació és exterior, per exemple 
reconeixement social o consecució d’una meta concreta, com aprovar un examen). 
Si no hi ha cap motivació, difícilment hi haurà algú que inverteixi res (temps, esforç, diners...) a 
canvi d’una promesa (un títol acadèmic, una feina...). A més, actualment vivim en una societat 
que busca assolir els desitjos immediatament, no tenim ganes d’invertir temps i esforç per 
aconseguir coses a llarg termini, volem els resultats ja. Si no ensenyem al nostre fill a esperar el 
seu aniversari per tenir un regal i satisfem els seus capricis ràpidament, com li demanem que 
inverteixi anys d’estudi per aconseguir una feina més qualificada? 
Si a la manca de motivació sumem la incapacitat d’esperar, els hàbits d’estudi, per exemple, es 
poden convertir en un suplici perquè no s’entendrà la necessitat de practicar-los. 

 
4. Valors i límits 
Un nen necessita identificar-se amb uns valors, que poden anar modificant-se al llarg del 
temps, i que cada família ha d’ensenyar. De la mateixa manera, els nens necessiten pautes, 
normes i hàbits per poder-se convertir en adults madurs. L’absència de normes no ajuda el nen 
a sentir-se lliure, al contrari, el desconcerta, ja que no sap el que ha de fer ni el que s’espera 
d’ell. Per tant, els límits han de ser ferms. Actualment ensenyem als nens que les diferències 
no són un obstacle per socialitzar. La raça, la religió, el sexe, els diferents models familiars... no 
són importants a l’hora d’establir relacions. La diferència no és una cosa dolenta. Llavors, per 
què estem obsessionats amb el fet que han de portar les mateixes marques de roba que la 
resta, o que tinguin tota la col·lecció de “gormitis”, o els cromos de High School Musical? No 
treballem per acceptar les diferències? Doncs acceptem que som nosaltres, com a família, qui 
establim les normes, els valors i els límits que volem ensenyar als nostres fills, encara que 
siguin diferents de les normes, els valors i els límits d’altres famílies. No ens deixem influenciar 
per “[…] Doncs els pares de […] el deixen!”. 

 
5. Visió positiva 
Com a punt final (m’he deixat molts pel camí, com per exemple ensenyar als nostres fills que 
es responsabilitzin dels seus actes i que no siguem nosaltres qui assumim els seus errors o els 
seus èxits), m’agradaria dir que una visió positiva de la vida fa que fins i tot els problemes 
siguin una oportunitat per créixer. No s’ha d’oblidar que moltes vegades som nosaltres 
mateixos qui ens posem obstacles per aconseguir un objectiu i que està a la nostra mà fer-nos 
el camí més fàcil. Ensenyem els nostres fills a trobar el costat positiu de les coses. 
Segur que, si ens preguntessin què volem per al nostre fill, respondríem que volem que sigui 
feliç, doncs penso que una bona educació emocional pot ajudar a aconseguir-ho. 
 

 
Carme Prats 


