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O2.1: part teòrica - Cap de tasca: SITD  
O2.1.1 (SITD): explicació en neurociencia de les addiccions basades en 
substàncies i la seva correlació amb les habilitats d'autocontrol i la regulació 
de les emocions. 
 
Pel que fa a la majoria d’accions que identifiquen la vida d’un individu, també 
comportaments complexos com ara el compliment d’un desig, l’autocontrol i l’addicció 
depenen (o, almenys, estan fortament influenciats) per la modulació espaciotemporal de 
neurotransmissors específics. alliberat dins del cervell.  
 
Neurotransmissors i circuits implicats en el plaer  
Entre aquestes substàncies, una de les més importants per mantenir inalterat l’equilibri fràgil 
entre el desig, el plaer i l’autocontrol és la dopamina, un neurotransmissor implicat en 
diversos processos i activitats (és a dir, el paper crucial que la dopamina exerceix en la 
planificació i regulació de moviments voluntaris, vegeu Gepshtein et al., 2014).  
Aquesta substància, però, és molt important per a la regulació de conductes adaptatives, 
com menjar, beure, reproduir-se: quan un individu realitza funcions adaptatives, el seu 
cervell crea com a recompensa un estat psicològic de gratificació, de plaer, que està 
mediatitzat. per dopamina mateixa. En aquest sentit, el plaer es pot veure com un truc de 
l'evolució per motivar a un individu a obtenir recompenses necessàries per a la seva forma 
física, fins i tot si, en els ambients sobreestimuladors, ple de possibles fonts de plaer, que 
caracteritzen les societats modernes, el seu excés es pot traduir en comportaments 
inadaptats com ara addiccions (Berridge i Kringelbach, 2015). 
En primer lloc, és important ressaltar que els beneficis del plaer comporten diversos 
components psicològics: l’afició, el desig (procés de motivació d’incentiu de la salència) i 
l’aprenentatge (associacions pavlovianes o instrumentals). Durant les darreres dècades, els 
resultats d’estudis de neuroimatge van demostrar que diferents tipus de plaers / 
recompenses (com ara menjar, sexe, drogues addictives i, fins i tot, música, art, sentiments 
pels sers estimats) activen patrons cerebrals similars. Aquests patrons compartien xarxes 
de recompensa (també coneguts com a sistema de recompensa, vegeu Fig O2.1.a) que 
inclouen regions anatòmiques de còrtex prefrontal, porcions de còrtexes orbitofrontals, 
insula i cingulada anterior, així com estructures límbiques subcorticals com nucli 
accumbens. (NAc, una zona que es troba a l’estriat ventral molt associada a la motivació) i 
a l’amígdala. 
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Fig O2.1.a: main structures of the brain reward system (credits Alison Mackey/Discover) 

 

En particular, és possible identificar dues vies diferents dins del sistema de recompensa: la 
via de la dopamina mesolimbica, que connecta l'àrea tegmental ventral (VTA) que produeix 
dopamina al nucli acumbens; la via mesocortical, que viatja des del VTA fins a l'escorça 
cerebral, en la qual forma extenses connexions amb els lòbuls frontals (Berridge i Robinson, 
2003).  
 
Del plaer a l’addicció  
Un augment de la dopamina relacionat amb el plaer en els circuits del cervell humà ve donat 
per substàncies, però també per comportaments: evolutivament, el plaer està relacionat 
amb accions que milloren la possibilitat de sobreviure d'un individu (és a dir, menjar) o d'una 
espècie (sexe).  
Més recentment, els humans van trobar altres maneres en què podrien alimentar el sistema 
de recompenses, donant lloc a una alliberació de dopamina: substàncies psicotròpiques 
(tant legals, com l’alcohol i la nicotina, o il·legals, com el cànnabis, la cocaïna, els 
medicaments derivats d’oppioides) o complexos. comportaments, com ara jocs d’atzar.  
Tanmateix, és clar que no totes les persones que han experimentat aquest tipus de plaers 
desenvolupen una addicció al respecte, exactament igual que només un percentatge 
relativament reduït de persones desenvolupa conductes addictives al menjar o al sexe 
El primer pas per desenvolupar l’addicció és l’abús: amb l’abús de substàncies, el cervell 
s’adapta a l’alliberament regular de dopamina i provoca una tolerància, el que significa que 
els individus han d’utilitzar cada vegada més una determinada substància / conducta per 
aconseguir el mateix nivell de plaer i sentit. de benestar donat pel primer consum.  
L’alliberament natural de dopamina no és tan ràpid i intens com ho és amb les drogues i 
l’alcohol, i l’ús de substàncies addictives amb regularitat fa que sigui encara més difícil 
experimentar plaers naturals. Un altre pas que es produeix durant el desenvolupament de 
l’addicció és la compulsió: això passa quan el plaer d’un comportament o d’una droga ja no 
hi és present, però encara hi ha el desig de repetir el consum, independentment de les 
conseqüències. En aquesta òptica, les addiccions es podien veure com trastorns que 
progressen des de la impulsivitat (reforç positiu) fins a la compulsivitat (reforç negatiu). La 
construcció de reforç negatiu es defineix com el consum de drogues que alleuja un estat 
emocional negatiu. 
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L’addicció es caracteritza, en una etapa conductual, per tres fenòmens: l’afany (preocupació 
/ anticipació), desenfocament / embriaguesa i retirada / afecte negatiu. La impulsivitat i el 
reforç positiu sovint dominen les primeres etapes, impulsant la motivació per buscar 
drogues, i la compulsivitat i el reforç negatiu dominen les fases terminals del cicle d’addicció. 
L'estat emocional negatiu que condueix a un reforç negatiu és la hipòtesi que es pot derivar 
de la desregulació d'elements neuroquímics claus implicats en la recompensa i l'estrès dins 
de les estructures basals del pròfil cerebral que impliquen l'estriat ventral i l'amígdala estesa 
(Koob, 2009).  
 
De fet, el cervell d’un individu que pateix un comportament addictiu mostra canvis tant 
estructurals com funcionals, i això comporta una pèrdua progressiva d’autocontrol, és a dir, 
la capacitat de gestionar impulsos per assolir més alts (o dislocats en el temps) objectius: 
en aquest context, el comportament de consum va perdre les característiques d’un 
“comportament d’elecció”, passant a un “comportament de compromís”.  
 
Per això, i parlarem més endavant, l’enpoderament de l’autocontrol pot ser una eina eficaç 
en la prevenció de l’addicció. Els fàrmacs addictius indueixen canvis adaptatius en 
l’expressió gènica a les regions de recompensa cerebral, inclòs l’estriat, que representa un 
mecanisme de tolerància i formació d’hàbits amb anhel i afectació negativa que persisteixen 
molt després que el consum cessi. Aquests canvis neuroadaptatius són elements clau en 
la recaiguda. 
 
No només la genètica: 
L’important paper dels factors de risc Durant les últimes dècades d’investigació en 
addiccions, s’han identificat diversos gens que participen en el desenvolupament de 
l’addicció. Tot i això, és important ressaltar que els canvis genètics són directament 
responsables només d’un augment del risc de desenvolupar conductes addictives: estudis 
familiars, d’adopció i bessons van revelar que el risc d’un individu tendeix a ser proporcional 
al grau de relació genètica amb un parent addictiu: com més propera és aquesta relació, 
més alt és el risc (Ducci i Goldman, 2012). A més, diversos estudis han demostrat que les 
addiccions són moderadament a altament heretables: les heritabilitats dels trastorns 
addictius oscil·len entre 0,39 per al·lucinògens i 0,72 per a la cocaïna. Una visió important 
del canvi d'equilibri en la importància de les influències genètiques i ambientals s'ha obtingut 
des de la perspectiva del desenvolupament: l'estudi de Virginia Twin (Simonoff et al., 1997), 
per exemple, va revelar que en la primera adolescència es va iniciar i utilitzar la nicotina. , 
l’alcohol i el cànnabis estan més fortament determinats per factors familiars i socials, però 
la importància d’aquests factors disminueix gradualment durant la progressió a l’edat adulta, 
quan els efectes dels factors genètics sobre el risc de desenvolupar problemes d’abús / 
addicció es fan màxims (a la baixa). gradualment de nou amb l’envelliment posterior). 
 
Per tant, a l’hora de dissenyar un enfocament preventiu d’aquestes qüestions, és important 
tenir en compte que, en un moment determinat de la vida d’un individu, els elements de 
l’entorn esdevenen crucials en el desenvolupament i el manteniment d’una addicció, 
almenys en termes d’increment de factors de risc: el primer d’aquests elements és la 
disponibilitat de l’agent addictiu. Aquesta disponibilitat està determinada per la cultura, la 
política social, la religió, l’estat econòmic i el narcotràfic i, per descomptat, canvia a través 
del temps i l’espai. L’entorn de la llar, sobretot durant la infància, és un altre factor molt 
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important: els pares o membres de la família majors d’edat que fan servir drogues o fan un 
mal ús de l’alcohol, o que incompleixen la llei, poden augmentar el risc dels fills de futurs 
problemes de drogues. Tanmateix, els pares no són les úniques figures de referència que 
assumeixen els nens entre el seu desenvolupament i, en aquesta òptica, també hi té un 
paper crucial l’entorn escolar: els amics i altres companys poden tenir una influència cada 
cop més forta durant l’adolescència. Els adolescents que utilitzen drogues poden convèncer 
els altres a provar les drogues per primera vegada. 
 
 A més, lluitar a l'escola o tenir habilitats socials pobres pot suposar un risc per a un nen o 
nena d’addicció a substàncies psicoactives. Tot i que es compensen tots aquests factors, 
hi ha alguns comportaments relacionats directament amb la (s) substància (s) que poden 
augmentar el risc de desenvolupar addicció: potser el més perillós, en aquest sentit, és l’ús 
precoç; la investigació demostra que, com més aviat una persona comença a consumir 
drogues, més probabilitats tingui problemes greus d’abús i addicció (Chen et al., 2009). Això 
pot ser degut a l’efecte nociu que els fàrmacs poden tenir sobre el cervell en 
desenvolupament (vegeu el capítol següent), i és per això que és tan important pensar en 
intervencions preventives per retardar el màxim possible la primera exposició dels 
adolescents a aquestes substàncies - ambdues lícit i il·legal, que podria influir en l'equilibri 
neurofisiològic. 
 
Un altre factor de risc important per al desenvolupament i el manteniment de l’addicció a 
una substància és el mètode de consum, ja que les harmacocinètiques canvien els efectes 
que tenen les substàncies (especialment les drogues) en els circuits cerebrals: s’ha 
demostrat que fumar un medicament o injectar-lo en una vena augmenta el seu potencial 
addictiu, perquè les drogues fumades i les que s’injecten entren al cervell en pocs segons, 
produint una ràpida (encara que curta) sensació de plaer. Els científics creuen que aquest 
contrast fortament condueix a algunes persones a la presa de drogues reiterades en un 
intent de recuperar el fugaç estat plaent. 
 
Així doncs, es pot resumir que, com en altres malalties complexes (és a dir, obesitat, 
diabetis, malalties del cor), les addiccions estan influïdes en un rerefons genètic, però també 
estan fortament influenciades per l’estil de vida i les conductes i les opcions individuals. 
És per això que és tan important parlar d’una funció cerebral específica, que podria actuar 
(juntament amb…) com a factor protector contra l’addicció: l’autocontrol, la capacitat 
(manifestada expressament en les éssers humans) d’evitar recompenses immediates i 
breus ( és a dir, una caixa de patates fregides, un cigarret, una cervesa ...) si podrien conduir 
a situacions problemàtiques a llarg termini. 
 
Autocontrol i maduració cerebral 
 Les diferents parts del cervell humà presenten diferents taxes de maduració, diversos 
estudis que van utilitzar tecnologies de neuroimatge (vegeu per exemple Toga et al., 2006) 
han demostrat: els sistemes cerebrals responsables del control dels paràmetres vitals (com 
el batec del cor i la respiració ) i els reflexes són òbviament els que maduren primer, ja a 
nivell fetal. Segueixen les estructures profundes i impulsives del cervell emocional; 
posteriorment els centres i les vies, en gran mesura corticals (per tant més superficials), 
que controlen i codifiquen percepcions i moviments voluntaris. La maduració cerebral 
postnatal es produeix per sobre de totes aquestes estructures amb l’aprimament dels 
circuits neuronals, extremadament redundants al néixer, mediada per processos de mort 
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fisiològica cel·lular i poda de sinapsi: en general es pot dir que la còrtex cerebral 
experimenta una disminució de la matèria grisa durant la infància i l’adolescència a causa 
d’un procés d’aclariment i poda dels circuits neuronals, que maximitzen la seva eficiència. 
Per a una mena de procés de selecció natural, s’eliminen les sinapsis i les neurones menys 
utilitzades i d’aquesta manera la conducció de senyals nerviosos dins dels sistemes 
funcionals més utilitzats es fa més precisa, més ràpida i eficaç. 
 
Les àrees funcionals que maduren més tard (al voltant dels 18-20 anys d’edat) són les de 
l’escorça prefrontal (cfr Fig. O2.1.b). Aquestes àrees tenen un paper central en el 
desenvolupament de la conducta adaptativa i en el control cognitiu de la tendència a 
implementar impulsivament conductes –tot i que siguin potencialment perilloses o 
arriscades– quan s’associen a una emoció o quan estan vinculades a un plaer o 
recompensa immediata. . Un important estudi realitzat sobre una mostra de subjectes de 5 
a 25 anys va demostrar que de 10 a 20 anys la còrtex prefrontal perd al voltant del 60% de 
les sinapsis excitadores; a la mateixa regió de 15 a 25 anys, més del 90% de les sinapsis 
inhibidores (és a dir, les que són més responsables del control conductual cognitiu o del 
control d’autocontrol) maduren (Tau i Peterson, 2009).  
 
Al contrari, malauradament, estudis de neuroimatge similars (vegeu Arain et al., 2013) van 
demostrar que les parts del cervell profund (amígdala i el nucli accumbens) que medien 
emocions com la ira, l’agressió, la recerca del plaer, el plaer de risc, tenir una major activitat 
i reactivitat en adolescents i (en part) en nens en comparació amb adults: per tant, els més 
petits es troben conduint una màquina emocional molt més ràpida i potent que la que 
condueixen els adults amb un menor sistema de frenada. Això explica alguns aspectes 
peculiars del comportament en aquesta època, com ara una gran reactivitat emocional, una 
impulsivitat, una subestimació dels riscos i la cerca de plaers a curt termini, malgrat 
possibles conseqüències negatives a llarg termini. Molts estudis de neuroimatge han 
demostrat eloqüentment aquestes característiques del desenvolupament cerebral, que cal 
tenir molt en compte en els contextos educatius, especialment durant la ideació 
d’enfocaments preventius per a adolescents. 
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Fig. O2.1.b: Trajectory of cortical gray-matter density in 13 children scanned 
longitudinally every two years for eight years, highlighting different steps of brain 

maturation (from Toga et al., 2006) 

 
Tot això il·lustra, de manera exemplar, les raons neurobiològiques d’impulsivitat dels nens i 
proporciona una explicació intuïtiva de per què els enfocaments preventius per a l’ús i 
addicció de substàncies basats en la racionalitat i la regulació voluntària sovint no són gaire 
eficients.  
 
Neuroplasticitat i autocontrol  
Però si és cert que hi ha raons biològiques que expliquen la impulsivitat i els baixos nivells 
d’autocontrol en els joves, també és cert que aquests mecanismes i processos són 
susceptibles a la modulació, sobretot si aquestes habilitats es milloren i es practiquen de 
forma funcional a principis. infància.  
La impulsivitat es pot modificar amb comportaments adequats, com tots els fenòmens que 
tenen lloc a l’organisme i en particular dins del cervell, gràcies a la propietat més 
característica i específica del seu cervell: la neuroplasticitat, pensada com una sèrie de 
funcions a llarg termini i canvis estructurals que es produeixen en determinades zones del 
cervell en resposta a l'experiència de cadascun. Pensem al cervell com un cos humà que 
té diversos músculs (que, per al cervell, estarà representat per diferents zones corticals): si 
aixequem alguns pesos amb els braços, tindrem bíceps més grans, si aixequem els glutius 
més grans, i etc.. El mateix succeeix per al cervell: la repetició d’una determinada activitat 
produirà canvis duradors a curt i llarg termini a la regió del cervell que és el gran responsable 
de les activitats, dirigint-se a la comunicació neuronal (és a dir, el nombre, la freqüència i la 
força de sinapsis) així com el nombre de neurones i, en conseqüència, l’apoderament d’una 
determinada àrea cerebral i funcions relacionades. 
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Una ajuda de l’esport  
Hi ha diversos estudis de revisió que van investigar el paper de l’exercici físic, mediat per 
fenòmens de neuroplàstia, a l’hora de potenciar les funcions executives i cognitives, alleujar 
trastorns del moode com l’ansietat i la depressió, disminuir la impulsivitat i el comportament 
agressiu, antisocial i els dirigits a la ingesta de substàncies ( que després pot provocar un 
abús i, després, una addicció adequada). Es tracta d’estudis (vegeu per exemple Guiney et 
al., 2013) que se centren en les funcions executives, les funcions mentals més altes: 
inclouen la capacitat de parar atenció, mantenir-se centrat, desenvolupar estratègies per 
resoldre problemes, la capacitat de redirigir la nostra conducta en funció resultats observats, 
la capacitat de memoritzar i recuperar els continguts apresos d’una manera efectiva, la 
capacitat de controlar l’impuls d’actuar de manera instintiva o l’expressió de reaccions 
emocionals. Es podrien millorar les capacitats que, especialment en nens i adolescents 
joves (Verburgh et al., 2014) mitjançant l’activitat física. Però, com produeix l’exercici físic 
aquests efectes cognitius i conductuals? Com es converteix l’activitat física en una millor 
atenció i control del comportament? La resposta rau en la cascada de processos 
neuroplàstics i el dopatge autogènic que desencadena l’exercici físic al sistema nerviós. La 
neuroplasticitat es modula per l’acció dels anomenats factors de creixement, substàncies 
endògenes que poden promoure, regular, dirigir i amplificar el creixement neuronal. Hi ha 
diferents tipus de factors de creixement al cervell i al cos humà: de fet, hi ha factors 
específics de creixement per als diferents teixits del cos. 
 
Aquestes molècules són missatgers que indiquen a les cèl·lules de diverses parts del cos 
que produeixin una molècula nova determinada, o una part específica de la pròpia cèl·lula, 
un receptor, un enzim i així successivament. Aquests factors de creixement i les activitats 
neuroplàstiques que promouen també entren en joc quan una part de l’organisme o una 
estructura funcional s’activa de forma repetida i s’utilitza més, com en l’activitat física i 
l’esport (Kim, 2016). La modificació parcial de la funció o l’activació repetida condueix a la 
necessitat d’ampliar noves estructures o components, que es reflecteixen en l’alliberament 
de substàncies endògenes (els factors de creixement mateixos). Només parlarem breument 
sobre els tres factors de creixement més importants de la neuroplasticitat: factor neurotròfic 
derivat del cervell (BDNF), factor de creixement similar a la insulina (IGF-1) i factor de 
creixement vascular. L’encreuament funcional entre aquests tres factors diferents és molt 
significatiu. La seva eficàcia es veu millorada pel fet que són alliberades tant a nivell perifèric 
- estès a l’organisme - com a nivell “central” dins del cervell. Tenen diverses funcions 
fisiològiques: per exemple, regulen la sensació de la fam i són útils per mobilitzar la glucosa 
al cos; però, alhora, activen certes funcions específiques a nivell del sistema nerviós central. 
El fet que la dopamina s’alliberi durant l’exercici (Lin i Kuo, 2013) també ajuda a explicar 
per què l’activitat motriu és gratificant i, per tant, és útil en general per a la regulació de 
l’estat d’ànim. Tanmateix, això és particularment cert quan es fa en un entorn relaxat, no 
massa estressant.  
 
Aquesta és la raó per la qual cal graduar la dosi d’exercici físic d’una manera 
extremadament  progressiva per assegurar-nos que una persona sedentària reprèn 
l’activitat física. S’ha de posar l’individu en condicions de realitzar amb un esforç relatiu i 
fàcilment tolerable la quota de l’exercici físic capaç d’activar el sistema de recompensa i 
permetre a la dopamina desencadenar l’experiència gratificant (motivant per tant l’individu) 
a repetir l’entrenament i continuar la practica. 
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La connexió entre l’alliberament de dopamina i l’exercici es demostra amb nombrosos 
experiments. Un dels estudis més importants d'aquesta línia de recerca ha demostrat que 
en animals de laboratori, córrer durant uns quants quilòmetres al dia durant sis setmanes 
en roda condueix a l'enfortiment dels diversos mecanismes subjacents a la 
neurotransmissió dopaminèrgica. La transmissió dopaminèrgica es millora així i també ho 
són les funcions cerebrals que medien el plaer, la recompensa i la motivació, creant el 
màxim anomenat corredor. A més, s’ha demostrat que la producció d’opioides endògens 
(endorfines), cannabinoides endògens i els seus receptors relacionats també augmenta en 
resposta a l’activitat física (especialment aeròbica) (Sforzo, 1989; Sparling et al., 2003). El 
sistema d’opioides endògens, que són opioides produïts i alliberats pel propi organisme, és 
un aparell amb funcions analgèsiques, que al·ludeixen el dolor i eufòriques que indueixen 
l’atenuació de l’ansietat i estats emocionals de malestar.  
 
Els cannabinoides endògens, per la seva banda, modulen la gana, tenen un efecte 
hipotensiu i vasodilatador i de grans propietats calmants, complementaris amb les 
d’endorfines. Com les endorfines, els endocannabinoides atenuen la transmissió de 
neurones excitadores que transmeten els components emocionals i cognitius del dolor. Fer 
activitats físiques, per tant, és una mena de “dopatge natural” per al nostre cervell: 
augmenta l’experiència del plaer i la possibilitat d’experimentar gratificació i motivació i, al 
mateix temps, disminueix l’activitat dels components fisiològics i emocionals que medien 
l’estrès. i les condicions d’angoixa física i mental. Aquest és un punt crucial a tenir en compte 
quan parlem d’adolescents, que tendeixen a buscar plaer o atenuar nivells excessius 
d’estrès i ansietat mitjançant comportaments patògens, com la cerca de risc i el consum de 
substàncies psicoactives (atès que ambdues conductes activen el sistema de recompensa) 
. Actualment hi ha proves científiques que indiquen que amb l’activitat esportiva es pot 
augmentar el nivell de plaer i reduir l’estrès percebut. L’exercici físic constant no només té 
aquests beneficis immediats, sinó que contribueix a la creació de “capital nerviós”, la 
reserva cognitiva sobre la qual es troba la futura capacitat de trobar recompenses i 
motivacions, resiliència, per prevenir i retardar l’aparició de possibles trastorns neurològics, 
d’ànim i de conducta. 
 
Meditació i plasticitat cerebral 
Lluny d’activar-se només per activitats físiques, la neuroplasticitat que condueix a un 
augment del nivell d’autocontrontol es pot induir també per mera tasques intel·lectuals. 
Especialment important per a la nostra estratègia d’intervenció és el fet que la modificació 
a llarg termini de l’anatomia i la funció neuronals es pugui mediar en els entrenaments de 
meditació i consciència. Per tant, millorar la repetició d’aquest tipus d’activitats durant la 
joventut seria útil per influir indirectament en l’actitud dels nens i adolescents davant les 
seves emocions, la relació que tenen amb adults i companys, l’autocontrol. 
De fet, diferents activitats meditatives estimulen una o més regió cerebral específica, 
responsable de determinades funcions cerebrals: la repetició d'aquesta activitat 
comportaria canvis anatòmics i funcionals en aquesta regió. Hi ha diversos estudis que 
informen aquest tipus de canvis, que posen de manifest com augmenta el gruix de la 
matèria grisa després d’entrenaments de consciència a les zones, com ara el còrtex 
prefrontal i l’hipocamp, que són responsables del control voluntari de les accions i de la 
regulació d’impulsos i emocions. (Luders et al., 2009). 
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Un altre estudi crucial (Tang et al., 2012) va demostrar que aquests canvis són ràpids i que 
es produeixen al cervell humà després de només quatre setmanes de pràctica de meditació. 
És important destacar que afecten positivament funcions i comportaments cognitius gràcies 
a canvis quantificables que es produeixen a nivell cel·lular (per a més detalls, vegeu Fig. 
O2.1.c). 
 

 
Fig. O2.1.c: imaging techniques show that a 4-week mindfulness traning produces changes 
in the physiological features of some brain regions. In particular, it is possible to observe an 
increase of fractional anisotropy (FA), an index that is indicative of white matter efficiency, 
coupled with a decrease of axial (AD) and radial diffusivity (RD), meaning more neurons and 
axons.  
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O2.1.2 (SITD): paper crític de la intel·ligència emotiva  
 

"Sense emoció, és impossible transformar la llum en llum i apatia en moviment" (Carl 
Gustav Jung)  

 

Sovint es consideren les emocions com a perilloses que interfereixen amb el nostre 
rendiment i que comprometen el nostre judici, que ens porta a l’error i ens mostra als altres 
com a febles i poc fiables, però en realitat constitueixen una eina valuosa dins de la nostra 
ment si s’entenen, s’integren, s’adopten i s’expressen adequadament. 
 
L'emoció es defineix com una "reacció afectiva intensa amb aparició aguda i de curta durada 
determinada per un estímul ambiental. El seu aspecte provoca un canvi en el nivell somàtic, 
vegetatiu i psíquic. Les reaccions fisiològiques davant d'una situació emocionant afecten 
funcions vegetatives com la circulació, la respiració. , digestió i secreció, funcions motrius 
mitjançant hipertensió muscular i funcions sensorials amb diversos trastorns de la vista i 
l’audició.Les reaccions viscerals es manifesten amb una pèrdua temporal de control 
neurovegetatiu que ocasiona una incapacitat temporal d’abstracció del context emocional. 
Les reaccions expressives afecten l’expressió facial, les actituds corporals i les formes 
habituals de comunicació. Les reaccions psicològiques es manifesten com una reducció de 
l’autocontrol, dificultat per articular lògicament accions i reflexions, disminuint la capacitat 
de mètode i crítica ”(Galimberti, 1999). Un dels trets distintius és, doncs, l’aparició d’un canvi 
dins nostre, d’una alteració fisiològica en resposta a un estímul específic, però no d’algun 
estímul, perquè parlem d’emoció, aquesta reacció ha de ser provocada per una avaluació 
del context. I en relació als interessos del subjecte. Per tant, en aquesta perspectiva, les 
emocions no constitueixen una simple reacció als estímuls, sinó "processos de significació", 
ja que impliquen una valoració de la situació i estan relacionades amb la sensibilitat d'alguns 
aspectes de la realitat respecte d'altres. com va assenyalar De Sousa (1987), perquè les 
emocions no es guien per una veritat absoluta i objectiva, sinó per una veritat temporal i 
contingent, però apropiada. Les emocions representen, doncs, una guia flexible, variable i 
dependent del context per dirigir l’organisme en un entorn complex. No indiquen el que és 
absolutament correcte, sinó el que és útil i apropiat per a l’organisme en un moment 
determinat. 
 
 
D’on provenen les emocions 
 Wiliam James (filòsof, psicòleg, educador nord-americà) va ser el primer a proposar una 
idea científica sobre els orígens de les emocions, va avançar la hipòtesi que cada emoció 
bàsica correspon a un estat específic d’activació viscero-motora i que les emocions no eren 
altres que la percepció d’estats específics del cos. Revertint completament la teoria 
perifèrica de James, Cannon (1927) va desenvolupar la teoria central de les emocions. 
Segons Cannon, els centres d’activació, control i regulació de les emocions no es troben 
en llocs perifèrics, sinó que estan situats de forma central a la regió talàmica del cervell, ja 
que els senyals nerviosos que provenen d’ella podrien induir les manifestacions 
expressivomotores. de les emocions i els seus components subjectius serien determinants 
mitjançant connexions amb l'escorça cerebral. Al començament de la revolució cognitiva, 
seguint la inspiració de Cannon, Schachter i Singer (1962) van reportar algunes proves 
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experimentals que els subjectes que realitzen tasques experimentals perceben la qualitat 
positiva o negativa de les seves emocions d’acord amb la informació rebuda del context. 
Per tant, la seva teoria veu un paper fonamental en el procés d'avaluació cognitiva. Aquests 
estudis, que van proposar la primacia dels processos cognitius, van ser contrarestats per 
una sèrie d’evidències (Bower 1981, Fargas 1995) que testimonien la influència inversa: la 
dels estats emocionals sobre els processos cognitius. La síntesi d’aquest darrer grup 
d’investigació es resumeix en el que Bower (1981) va anomenar “mood-effect”, per al qual 
l’estat emocional actual influeix en els processos cognitius de la memòria i l’aprenentatge, 
facilitant tant l’evocació d’aquells records personals coherents amb l’estat d’ànim, tant 
seleccionant informació en harmonia amb la condició afectiva del lloc. 
 
En les darreres dècades s'ha afegit un altre element important per comprendre els 
fenòmens emocionals, gràcies a la convergència de la tradició jamesiana d'investigació amb 
la tradició investigadora darwiniana. Recordem que James havia postulat l’existència 
d’estats somàtics específics i discrets corresponents a cada emoció. Darwin (1872) havia 
observat com les espècies superiors tenen modalitats expressives específiques per a les 
diferents emocions que assenyalen la disposició particular a l’acció actual. En l’home, 
l’expressió de les emocions es produeix sobretot a través de la musculatura facial que la fa 
fàcilment recognoscible, excepte simulacions intel·ligents o un estat emocional en curs. El 
mèrit d’haver repetit la pregunta de la relació entre processos cognitius i emocionals en 
termes heurístics recau en Johnson-Laird i Oatley (1990, 1995).  
 
Segons el model computacional i evolutiu de Johnson-laird i Oatley, les interaccions entre 
organisme i entorn estan mediades per dos sistemes operatius que analitzen la informació, 
processen respostes adequades i són capaços d’aprendre noves associacions entre 
estímuls i el seu significat emocional i cognitiu. 
 
Una contribució important per comprendre el paper de les emocions en els processos 
cognitius prové del camp de la neurociència gràcies al treball d’Antonio Damasio (1994). Va 
remarcar l’important paper que tenen les emocions quan s’han de prendre decisions: les 
emocions i els sentiments provoquen canvis fisiològics en el cos (d’aquí el terme “somàtic”) 
que ens fan avaluar com a positius, negatius o neutres els resultats esperats d’una acció 
(d’aquí; el terme "marcador"), condicionant així la nostra decisió definitiva. Aquests 
marcadors somàtics sovint actuen de manera inconscient i permetrien accelerar el procés 
de presa de decisions integrant i resumint els desitjos, els impulsos instintius i les 
experiències passades, amb l'objectiu primordial de contribuir a la protecció de l'individu i 
dels seus descendents. Molt es tracta de les decisions que prenem sobre l’onada del que 
anomenem “presentiments”, o de les que es prenen quan una sensació somàtica ens 
empeny cap a una determinada elecció, fins i tot anant en contra del que sembla que la 
lògica suggereix. 
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Per a què serveixen les emocions?  
Les emocions sorgeixen en el transcurs de l’acció humana, sobretot en la interacció 
interpersonal, i semblen oferir solucions biològicament basades en problemes humans que 
no es poden abordar només amb processos cognitius (Oatley, 1992). 
 Les emocions inclouen una sèrie de processos, cap dels quals és suficient per si mateix 
per etiquetar una experiència amb el nom de l’emoció. Inclouen:  

• una avaluació cognitiva  
• sensació física  
• intencionalitat de que és un objecte  
•  un sentiment o qualia  
•  un comportament motor  
•  hi ha en la majoria dels casos un component interpersonal. 

 

A partir d’aquests components podem deduir les funcions a les quals s’executen les 
emocions:  

• Atents: influeixen en ressaltar la informació  
• Adaptatiu: regeixen les prioritats dels objectius per a una persona i comuniquen, entre més 

persones, les intencions, amb formes que afavoreixin la supervivència  
• Motivatius: influeixen en la disposició cap a objectius  
• Comunicatiu: regula les interaccions amb els altres 

 

 
Funció atenta i informativa  
Les emocions regulen l’atenció supervisant l’entorn a la recerca d’esdeveniments rellevants 
amb finalitats adaptatives i advertint la consciència quan sorgeixin. També ens informen de 
les nostres reaccions als esdeveniments, que ens permeten accedir a les nostres 
avaluacions sobre la situació específica i les nostres necessitats actuals i propòsits actius 
(Greenberg i Korman, 1993). Una altra consideració a tenir en compte és que les emocions 
primàries no només es caracteritzen per les seves actituds adaptatives d’actuar, sinó que 
també són les responsables de proporcionar-nos informació sobre nosaltres mateixos en 
aquest context: en la ràbia ens enorgullim, en la por quan ens escapem, ens entristim tot 
tancant-nos, mentre l’interès i l’alegria ens obren al món. Un altre tipus d’informació que 
ens proporcionen les emocions en relació a les nostres necessitats: la comprensió de les 
nostres necessitats ens ajuda a la vegada que les satisfà per rastrejar els esquemes de la 
nostra identitat, mitjançant la identificació de les nostres prioritats, gustos, inclinacions i 
objectius. Tota aquesta informació ajuda a nodrir i formar la idea que tothom té de si mateix 
i constituir així una percepció clara de la identitat. 
 

Funció adaptativa  
En comparació amb la cognició, l’emoció és un sistema biològicament més precoç, 
adaptatiu i ràpid, per tant un sistema dissenyat per afavorir la supervivència. La funció 
principal de les emocions és connectar la nostra naturalesa biològica amb el món en què 
s’insereix. L’emoció regula l’atenció controlant l’entorn a la recerca d’esdeveniments 
rellevants amb finalitats adaptatives i advertint la consciència quan sorgeixen (per exemple, 
la por ens adverteix de perill, el fàstic ens distreu d’elements nocius, etc.)  
Per tant, el cos té un coneixement innat del significat de cadascun d’ells. La interpretació 



 

 18 

del senyal no és semàntica, sinó que implica un reconeixement directe. Aquests senyals 
basats en emocions són especialment útils per a l'adaptació, ja que poden influir ràpidament 
en el comportament sense la necessitat de processar conceptualment. Un organisme 
complex té sensacions corporals i estats afectius que actuen com a mitjans, 
independentment dels processos cognitius conscients, per guiar el comportament. 
Preparen el cos per a un curs general d’acció adequat al medi ambient. Afectes com aquest 
són maneres no simbòliques d’orientar l’acció i no requereixen processos inferiors 
complexos. Sembla, doncs, que els efectes primaris són innats i estan relacionats amb el 
processament de la informació, en el sentit que ajuden els individus a adaptar-se i a 
sobreviure ajudant-los a seleccionar informació i respondre ràpidament, quan trigaria massa 
a processar-los sense una tendència emocional. 
 

Funció motivadora 
 En la mesura que el sistema d’emocions coincideix amb el que determina el comportament 
humà (motivació), les emocions són sobretot una forma de resposta orientada a l’acció, un 
canvi en la preparació per a l’acció destinada a canviar la relació amb l’entorn davant d’una 
equilibri modificat entre els elements instintius, cognitius i experiencials del món intern d’un 
determinat organisme. Les respostes emocionals mitjançant els seus components i 
disposicions fisiològiques a l’acció, preparen i motiven a les persones per afrontar els 
esdeveniments que desperten emocions. De vegades, les emocions esdevenen finalitats 
per ser perseguides per elles mateixes, motivant així la conducta per augmentar la 
probabilitat d’aquelles conductes que produeixen determinats estats emocionals. Dit d’una 
altra manera, les emocions són a la vegada un fi en si mateixes, com a estats que volem 
arribar o evitar, tots dos mitjans que ens condueixen a aquests extrems mitjançant 
disposicions a l’acció.  
 

Funció comunicativa  
Les emocions transmeten a d’altres informació sobre les nostres intencions o la nostra 
disposició a actuar. En termes evolutius, les emocions, com els sistemes de senyalització 
primària, han augmentat les possibilitats de supervivència. En les relacions interpersonals, 
l’enviament i recepció constants de senyals sobre els estats emocionals propis i d’altres, 
sobretot mitjançant expressions facials, proporciona molta informació i regula la interacció 
(Greenberg i Johnson, 1988). Per exemple, en les relacions íntimes ser receptius i sensibles 
als estats emocionals de la parella pot estalviar dificultats, i també ser receptors de la 
sensibilitat del soci amb els nostres estats emocionals ens pot fer sentir agradats. Les 
emocions, a més de tenir una funció adaptativa d’autoregulació, també tenen una funció 
adaptativa de regulació de l’altra, com quan, per exemple, la manifestació d’ira elimina la 
intrusivitat de l’altra. 
 

Cervell de les emocions 
 Les fonts d’on provenen les emocions són múltiples: biopsicològiques i cognitives, 
fisiològiques, neuroquímiques (Izard, 1991.1993). Així, l'emoció és activada per diverses 
fonts cognitives conscients i inconscients, no cognitives. La majoria de les emocions 
rellevants s’activen pel reconeixement automàtic de patrons complexos i no per 
pensaments conscients, i s’assemblen molt més a la intuïció que al raonament. La forma 
en què les persones perceben o emmarquen els esdeveniments depèn de les seves 
necessitats, objectius, interessos i valors. Des del punt de vista neurofisiològic, s’han 
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identificat estructures, pertanyents a l’anomenat sistema límbic (un conjunt d’estructures 
profundes, que té un paper important en l’aprenentatge i la formació de continguts de 
memòria, integrant estats emocionals, percepcions i sensacions físiques, vegeu Fig. 
O2.1.d), crucial per a les emocions i la regulació:  
- l’hipotàlem és el cervell visceral, un centre cerebral profund que dirigeix i modula totes les 
activitats automàtiques destinades al manteniment de paràmetres vitals i l’ajust de 
processos fisiològics, com ara la mesura de la glucèmia, el volum de sang circulant, els 
nivells de diverses hormones. L’hipotàlem desencadena la seqüència de fenòmens 
nerviosos destinats a restablir els desequilibris detectats a través del comportament (en el 
cas de nivells baixos de sucre en sang, per exemple, l’origen de les sensacions de fam 
depèn de l’hipotàlem i per tant l’activació de conductes d’investigació dels aliments i la seva 
consumició) . 
 
- el tàlem és l’estació d’entrada i ordenació de tots els estímuls perceptius que arriben dels 
diversos canals sensorials a abordar en els centres emocionals i corticals relatius i 
específics on es descodifiquen i s’associen eventualment a comportaments funcionals.  
 
- l'hipocamp és la part de l'escorça cerebral més antiga des del punt de vista evolutiu. Se 
situa bilateralment en un plec profund de les circonvolucions cerebrals per sota del lòbul 
temporal. L’hipocamp fa diverses funcions, però la principal sembla ser la de formació de 
memòria. L’eliminació o lesió de l’hipocamp provoca amnèsia anterògrada, però gairebé 
mai compromet la memòria d’esdeveniments passats. Aquestes dades semblen suggerir 
que la consolidació de records preveu la intervenció de l’hipocamp com a estació 
d’activació, transferència i reconciliació dels continguts a recordar entre les diverses parts 
del cervell implicades d’acord amb les seves formes específiques d’escriure, fixar i recordar. 
Aquesta idea també concorda amb l’estreta correlació de l’hipocamp amb les emocions, la 
intervenció de la qual és fonamental en la construcció de continguts de memòria. 
Tanmateix, sembla que els danys i lesions a l’hipocamp no afectin a altres tipus de records, 
com ara la capacitat d’aprendre habilitats, les associacions entre esdeveniments de manera 
inconscient. De fet, s'ha demostrat que aquestes habilitats depenen d'altres tipus de 
memòria, a saber, la memòria processal i la memòria implícita. Aquestes formes de 
memòria inconscients i no verbalitzables juguen un paper extremadament important en la 
construcció d’hàbits, estils de comportament i, per tant, també en la forma en què es 
desenvolupen o es poden modificar els patrons habituals de reacció als estímuls en nens i 
adolescents. 
 
- l'amígdala és el primer centre del cervell emocional a madurar i és el seu pivot central. 
Els estudis de neuroimatge demostren que l’amígdala s’activa en tots els esdeveniments 
emocionals. Tot i que l’amígdala també intervé en el curs de les emocions positives i sembla 
que media algun component de l’experiència del plaer i la recompensa, la seva reactivitat 
sembla relacionar-se en major mesura amb estats afectius vinculats a les emocions de lluita 
i fugida: por i ira. 
Les funcions de l’amígdala en la regulació de les conductes afectives relacionades amb la 
por i la ira van ser descobertes per primera vegada cap al final dels darrers anys trenta per 
Heinrich Klüver i Paul Bucy. Aquests van assenyalar que l’eliminació de l’amígdala va 
provocar en micos una síndrome conductual típica el tret predominant de la qual era la 
desinhibició del comportament i la desaparició de la por o l’ansietat cap als estímuls 
normalment capaços d’evocar-los, com la vista de l’experimentador o d’una serp o d’un altre 
animal rabiós.  
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Fig. O2.1.d: main structures of the limbic system (credits researchgate.net) 

 

Estudis neuropsicològics i de neuroimatge han demostrat posteriorment que lesions o 
alteracions estructurals que afecten l’amígdala s’associen a alteracions en l’àmbit 
emocional i en particular a les conductes de lluita i fugida. Més recentment, les evidències 
de neuroimatge funcionals han demostrat que quan es veuen escenes capaces de causar 
por, l’amígdala s’activa. Això succeeix fins i tot quan un subjecte veu una cara que expressa 
una emoció d’ira o por. El mateix fenomen es produeix quan un individu observa una imatge 
de la cara d’una persona d’un altre grup ètnic o grup social cap a la qual un individu té un 
sentiment d’hostilitat o per a qui s’imagina que és objecte de disgust. Sembla ser un reflex 
psicobiològic codificat al cervell humà. Així, a l'amígdala, sembla escriure una mena de base 
neurobiològica de l'aversió cap a l'estranger. Afortunadament, aquesta és la sensació que 
generalment aconseguim temperar l’educació i els valors morals apresos. Es tracta, doncs, 
d’una forma de modulació cognitiva que requereix almenys la maduració dels sistemes 
cerebrals de les conductes prosocials per funcionar bé: el còrtex prefrontal, una zona del 
cervell que, com hem vist, malauradament arriba a la maduresa més enllà dels vint anys 
d’edat. . L’amígdala també es caracteritza per diferències de gènere.  
És més gran en mascles que en femelles i això correlaciona amb una major reactivitat, 
especialment agressiva, pròpia del gènere masculí. A través d’una única sinapsi, l’amígdala 
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es connecta directament al tàlem, l’estació d’entrada i ordenació de tots els senyals 
perceptuals des dels diferents canals sensorials, vista, audició, olor, etc. D’aquesta manera 
els estímuls perceptius transmesos des del tàlem fins al altres centres cerebrals poden 
arribar a l'amígdala immediatament. Mitjançant un pas neuronal molt curt, la percepció d’un 
estímul amenaçador activa l’amígdala que tendeix a desencadenar el comportament de 
lluita i fugida sense la intervenció d’un processament cognitiu i cap judici d’adequació o 
avaluació moral. En aquestes condicions és important, de fet, que l’animal reaccioni sense 
demora davant el perill. 
 

El procés emocional 
 Els sentiments i les emocions comporten un procés natural en què sorgeixen i prenen 
consciència. D’alguna manera podem controlar el que sentim limitant la nostra exposició a 
senyals evocadors externs o intentant controlar els nostres pensaments conscients, però 
podem fer poc per evitar l’aparició automàtica de molts sentiments. Això es pot explicar 
també des del punt de vista neurofisiològic: de fet, simultàniament amb els mecanismes 
reflexius impulsius i tàlam-amígdala, circuits més llargs i complexos, i per tant més lents en 
resposta, porten els senyals evocats de l’entorn des del tàlem cap a la percepció. el còrtex 
prefrontal.  
 
Aquí es processen de manera cognitiva, en relació amb experiències anteriors, a l’educació, 
a la sensibilitat ètica i als valors morals apresos, i la seva avaluació condueix a la decisió 
sobre l’adequació (fins i tot moral) i la conveniència de l’expressió de la resposta emocional, 
en aquest cas la baralla o la fugida. L’escorça prefrontal pot bloquejar la tendència a 
desencadenar respostes impulsives per l’amígdala iniciant senyals inhibidors en direcció 
cap a aquesta. Aquest control cognitiu i ètic permet una resposta més sofisticada als 
estímuls emocionals, però pot ser massa lent per realitzar-se.  
 
Per això, per tant, la reacció impulsiva promoguda per l’amígdala sovint s’expressa 
plenament. La cadena d’esdeveniments nerviosos i neuroendocrins activats per l’amígdala 
i el sistema límbic conjuntament amb una emoció aguda té, desgraciadament, també la 
capacitat de sabotejar el funcionament dels controls cognitius i inhibidors de l’escorça 
prefrontal. És per això que durant les reaccions emocionals agudes, com la ira, l’ansietat, 
la por sovint "no es pot pensar". 
 
 
Recordem que la còrtex prefrontal encara és funcionalment immadura durant l’adolescència 
i que, per tant, la restricció inhibidora que pot activar contra impulsos agressius és més dèbil 
que la que poden fer els adults. També hem de considerar l’extraordinària complexitat i 
riquesa d’estímuls de l’entorn contemporani, associades a activacions emocionals freqüents 
i ràpides, reaccions d’alarma, estrès.En aquest tipus d’ambients, la velocitat amb què 
l’amígdala pot desencadenar reaccions de lluita i vol o l’expressió comportamental d’una 
emoció sense la intervenció d’un pensament conscient comporta un risc més elevat de 
respostes excessives o inapropiades, com ara comportaments de risc, violència entre 
iguals. en nois i altres reaccions emocionals desordenades Des del punt de vista psicològic, 
el procés natural del sentiment es pot descriure com un conjunt de fases: l’aparició de 
consciència, apropiació, acció expressiva i finalització, seguida de l’aparició d’un nou 
sentiment que torna a iniciar el cicle (Greenberg, 2000). 
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Quan aquest procés s’interromp crònicament com per exemple quan s’evita l’emergència i 
la identificació del viscut, quan l’experiència no es simbolitza en la consciència o quan 
l’expressió del sentiment s’interromp constantment i l’acció es bloqueja i la finalització, les 
persones es converteixen atrapats en una sensació negativa crònica, mal funcionament i 
es troben en un estat de malestar perpetu. És important reconèixer que els sentiments, tot 
i que augmenten la disposició a l’acció, no són conductes. Sentir enfadat no significa ser 
agressiu. Els sentiments involucren experiències sensorials és una organització dirigida a 
accions particulars mentre que el comportament implica una acció al món. Per tant, els 
sentiments constitueixen una experiència subjectiva, mentre que els comportaments són 
manifestos i estan sotmesos a la regulació social. Els problemes sorgeixen quan les 
persones confonen els comportaments amb les seves pròpies emocions i sentiments, és a 
dir, quan les persones intenten conformar els seus sentiments a les normes socials més 
que no pas amb el propi comportament mitjançant l’auto-manipulació i l’autoreformació 
nociva. 
 

 
Emocions primàries  
Por  
La por és una de les emocions bàsiques dels éssers humans que pretenen assegurar la 
supervivència i la procreació i, per tant, escapar de totes les amenaces que posen en perill 
aquesta tendència fonamental. Per tant, és un mecanisme molt adaptatiu que s’ha 
desenvolupat en el curs de l’evolució a la nostra espècie amb el resultat d’afavorir la seva 
supervivència. Es manifesta en diverses reaccions físiques que, tenint com a referència els 
paràmetres utilitzats per Ekman en el seu treball, són: augment de la freqüència dels batecs 
del cor i de la conductança de la pell. Quant a l’expressió de la cara és possible notar una 
elevació de les pestanyes, contracció de les parpelles superiors i inferiors, aixecament i 
tensió dels llavis, i la boca pot romandre oberta. La por és una emoció desagradable que 
provoca malestar i preocupació, sensació de pèrdua de control. És una emoció que 
qualsevol persona sana és capaç de desxifrar de forma innata a la cara d’un prohom i es 
demostra fonamental per a la supervivència d’un individu, de fet afavoreix una reacció 
d’escapament per evitar el perill de la situació.  
Quan hom sent por, l'atenció es centra gairebé exclusivament en el cas que desencadena 
la por i es posa a disposició del cos una gran quantitat d'energia. Això serveix per reforçar 
qualsevol tipus d’aprenentatge en sentit negatiu i, concentrant tota l’atenció en l’estímul que 
el provoca, comporta una conseqüent reducció de la resta de processos cognitius. Una 
diferència fonamental entre la por i l’ansietat o l’angoixa és que la primera s’experimenta en 
presència d’alguna cosa definida tant física com conceptual, mentre que la segona 
s’enfronta a alguna cosa no definida que sovint ni tan sols es pot explicar, però que 
s’expressa com a conseqüència d’un anticipatori. procés cognitiu. 
 
La ràbia 
 La ira és una de les emocions més complexes, pot ser causada per frustració, amenaça o 
dolor i és una emoció que tots els éssers humans són capaços de percebre i reconèixer en 
els seus companys, caracteritzada per una enorme capacitat destructiva i autodestructiva. 
La ira sorgeix d’una tendència biològica a defensar-se quan un és atacat o a protegir-se de 
l’intrusisme. L’emoció de la ira s’encamina sovint cap a aquells que estimem per la 
percepció d’una ofensa.  
La típica expressió d’ira té l’objectiu de corregir la situació o evitar que torni a passar. Va 
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ser seleccionat en el curs de l’evolució perquè permetia a l’home no només afirmar-se, sinó 
també defensar-se dels atacs i atacs d’una manera efectiva i marcar el territori. S’ha mostrat 
útil per a l’individu, però perillós a escala social. De fet, totes les comunitats desenvolupen 
mecanismes per controlar i canalitzar la ira dels seus membres per evitar que es 
converteixin en una amenaça per a la pròpia societat. El treball d'Ekman va demostrar que 
aquesta emoció és la causa d'un augment combinat de la freqüència cardíaca i la 
temperatura de les mans. Va ser el primer pas per al desenvolupament del territori i marcar-
lo. S’ha demostrat útil per a l’individu, però perillós a escala social.  
De fet, totes les comunitats desenvolupen mecanismes per controlar-se i canalitzar-se. El 
treball d'Ekman va demostrar que aquesta emoció és la causa d'un augment combinat de 
la freqüència cardíaca i la temperatura de les mans. Les expressions facials reconeixibles 
són la disminució i la contracció de les pestanyes, els llavis estrets i tensos, la dilatació de 
les fosses nasals i les parpelles mig tancades; mentre que a nivell fisiològic hi ha un 
augment dels nivells d’adrenalina i noradrenalina, així com de la pressió arterial. Davant 
d’un perill potencial, el cervell genera una reacció de baralla o fugida. 
 
 
Fàstic  
El fàstic és una reacció de repulsió cap a una cosa desagradable, ofensiva o negativa, o 
alguna cosa perillosa. Darwin la va anomenar reacció a alguna cosa repulsiva. Es creu que 
des d’un punt de vista evolutiu, aquesta emoció es va originar com a reacció defensiva cap 
a aliments potencialment nocius que s’identifiquen gràcies a olors característiques. A més 
dels aliments en mal estat, la majoria de les coses que causen fàstic d’alguna manera 
comporten el risc d’infeccions bacterianes com ara: femtes d’orina líquids orgànics com 
vòmit de saliva, orellots, líquids sexuals excessius a la brutícia, etc. La típica expressió facial 
de fàstic és fàcilment recognoscible en diferents cultures correctament interpretades tant a 
la cara d’una persona cega com per les persones sordes des del naixement. Tot això 
sembla suggerir l’existència d’una base biològica innata important per a aquesta emoció 
 
Goig  
L’alegria és de curta durada, a vegades lligada al concepte de felicitat. Aquesta emoció 
genera benestar per optimisme de plaer contribueix a millorar la salut i pot ser més aviat 
contagiosa. L’expressió facial de l’alegria es caracteritza per l’aixecament de les galtes i les 
cantonades de la boca, així com per la formació d’arrugues a la pell sota les parpelles 
inferiors per la contracció del múscul al voltant dels ulls anomenat orbicular. Precisament, 
aquesta contracció provoca un somriure sincerament alegre. El fet que un somriure i una 
rialla siguin fenòmens molt més socials que els solitaris suggereix que l’alegria és un 
sentiment compartit d’éssers humans, social per naturalesa. Les molècules que donen lloc 
a estats d’alegria són aquelles que produeixen plaer i sensació de recompensa, 
especialment la dopamina alliberada d’una neurona a una altra a la sinapsi. Quan s’alliberen 
aquestes substàncies i es fa sentir l’alegria, l’activitat augmenta, la voluntat s’enforteix i es 
deslliga la motivació, disminueix la fatiga, l’atenció s’enfoca, la creativitat i la capacitat de 
resolució de problemes augmenten, en general tot l’agradable i els processos mentals 
s’enforteixen. 
 
Tristesa  
La tristesa és una emoció que comporta efectes dolorosos i negatius. Es caracteritza per 
una sensació de desànim, malenconia, baix estat d’ànim i pèrdua d’energia que en general 
porta l’individu a reduir el ritme de les seves activitats. Pel que fa als moviments facials, 
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tothom els pot reconèixer de manera intuïtiva en qualsevol de la seva classe: l’aspecte 
mordit, la pell al voltant de les pestanyes que formen un triangle i els ulls de la boca baixats. 
L’acord amb els estudis d’Ekman s’ha vist superat per un alt nivell de batecs del cor i per 
variacions molt petites en la temperatura de les mans. La tristesa és un sentiment que es 
fa sentir en moltes situacions: sortides, separació, pèrdua d’un vincle d’aferrament. Les 
formes psicològiques de separació inclouen: sentir-se exclòs o no pertànyer, la incapacitat 
de comunicar-se o expressar els sentiments reals, sentir-se abandonat i, per descomptat, 
plorar la mort o la pèrdua d’un ésser estimat. La tristesa també es pot evocar per decepcions 
o esperances trencades, fracàs en aconseguir objectius importants i pèrdua d’autoestima. 
Les dues tendències a l’acció associades a la tristesa primària són: 
 

 • Recórrer-se als altres per obtenir consol durant el curs per reduir el patiment  

• retirar-se a si mateixos per recuperar-se de la pèrdua.  

Una característica específica de l'experiència de tristesa és la seva pesadesa. Les persones 
se senten oprimides i tenen moviments incòmodes, el fet d’estar ben erigit comporta un 
gran esforç, de manera que prefereixen deixar-se caure i enrotllar-se. Per tant, la tristesa 
inclou un col.lapse de les llàgrimes, una retirada passiva de l’afectació de la vida, una 
rendició temporal i la renúncia a la necessitat de l’objecte perdut. La tristesa permet 
acceptar la pèrdua per curar-se i passar a un interès renovat per la vida. A més, l’acceptació 
de la pèrdua permet a l’individu tenir una percepció més precisa i clara de l’objecte perdut 
ja que ja no s’enfosqueix per la intensitat del patiment (Greenberg, 2000). 
 
Sorpresa  
La sorpresa és una emoció neutral provocada per una situació nova i inesperada que 
desapareix ràpidament i que es substitueix immediatament per altres emocions. En 
qualsevol cas, com totes les emocions, sorpresa produeix diverses alteracions a la cara: 
les pestanyes s’alcen en un arc, la pell s’estén, les parpelles romanen obertes i generalment 
la mandíbula baixa, d’aquí que l’expressió “resti de boca oberta”. La sorpresa ajuda a 
centrar l’atenció i la memòria de treball en la informació en un moment donat.  
Des del punt de vista evolutiu es creu que podria ser avantatjós, ja que concentra l’atenció 
cognitiva en l’esdeveniment que provoca la sorpresa i, per tant, facilitaria la memòria de 
l’esdeveniment. La sorpresa reforça i modifica intensament el procés d’aprenentatge en 
diferents espècies: els experts del Laboratori de Memòria de l’Institut de Biologia Cel·lular i 
Neurociència (IBCN), pertanyent a la Facultat de Medicina de la Universitat de Buenos Aires 
(UBA), han demostrat que la sorpresa es pot utilitzar per reforçar la impressió dels records 
dels nens. 
 

Emocions secundàries  
A més de les emocions primàries, hi ha emocions secundàries o socials que es configuren 
en la cultura en què neix. No es tracta d’emocions innates, sinó d’emocions que requereixen 
un cert desenvolupament cognitiu i una base de relacions amb altres persones, per tant, 
l’aprenentatge i la socialització neixen, de l’assimilació de normes socials i morals i estan 
estretament lligades a l’autoconeixement que té cada persona de si mateix. Si bé les 
emocions primàries es constitueixen com una característica de raça humana, les emocions 
secundàries són determinants per formar-nos com a individus específics diferents dels 
altres. Una altra diferència fonamental entre els dos tipus d’emoció és que els primers 
sempre requereixen un estímul extern, mentre que els segons poden tenir lloc sense aquest 
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estímul; les principals emocions secundàries o socials són: culpabilitat, vergonya, orgull i 
gelosia. Una característica més d’aquestes emocions és que la seva durada és molt més 
llarga, les emocions primàries solen desaparèixer quan han complert la seva missió 
d’adaptar-se a l’entorn i de reaccionar a una situació pràctica, mentre que les emocions 
secundàries poden romandre durant anys i turmentar-les qui les experimenta. 
 
 

Emocions, memòria i pensament 
 

 Els sentiments i les emocions exerceixen una forta influència sobre la raó perquè poden 
augmentar o disminuir els processos de raonament i presa de decisions. Promouen 
processos de presa de decisions ajudant a determinar la rellevància dels resultats 
específics per a la persona que els percep. Ajuden a reduir alternatives fent una avaluació 
ràpida a un nivell preconscient d’esdeveniments en termes de beneficis / danys en relació 
amb un jo. Així ajuden a centrar l’atenció en les possibilitats negatives de la situació i 
permeten una resposta immediata que ens allunyi d’ella.  
Aquest procés se segueix amb una anàlisi racional de la situació només després que 
l’avaluació afectiva automàtica hagi reduït ràpidament les opcions. Això augmenta la 
precisió i l’eficiència dels processos de presa de decisions.  
 

Desregulació emocional i addiccions  
La desregulació de les emocions correspon a la dificultat o la incapacitat de gestionar o 
processar de forma efectiva les emocions i pot manifestar-se amb la seva excessiva 
intensificació o desactivació. La intensificació de l’emoció es produeix quan el subjecte 
experimenta la seva activació com a no desitjada, intrusiva, aclaparadora o problemàtica.  
En canvi, la desactivació de l'emoció passa per experiències dissociatives, com la 
despersonalització i la fugida de la realitat la divisió o per aplanament emocional en el 
transcurs d'experiències que normalment haurien de comportar una activació emocional. 
En algunes situacions, desactivar o suprimir temporalment una emoció també pot ser una 
estratègia eficaç durant l'experiència traumàtica, per exemple. Al principi pot ser més 
adaptatiu suprimir temporalment la sensació de por per poder gestionar la situació amb més 
eficàcia.  
 
La regulació de l'emoció inclou, per tant, qualsevol estratègia d’afrontament, és a dir, sigui 
adaptativa o inclús inadaptada, utilitzada per gestionar emocions massa intenses, es pot 
pensar com un procés homeostàtic que modera la intensitat de les emocions per mantenir-
les en un nivell manejable. L’efectivitat de la regulació de les emocions, de manera similar 
a la d’altres estils d’afrontament, depèn del context, és problemàtica o adaptativa en funció 
de la persona i de la situació que estigui vivint en aquest moment. En general, l’ús 
d’estratègies d’afrontament que promouen aquelles reaccions adaptatives que a la vegada 
garanteixen un funcionament més productiu tant a curt com a llarg termini segons els 
objectius i objectius de la persona, es defineixen generalment com a bona adaptació. 
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Folkman i Lazarus (1988) van identificar 8 estratègies d’afrontament emocional: 

•  comparació per exemple afirmació 
•  distanciament 
•  autocontrol 
•  buscar ajuda social 
•  acceptació de la responsabilitat 
•  evitació o fugida 
•  Planificació de resolució de problemes 
•  revaloració positiva. 

Les estratègies adaptatives han d’incloure: 

• exercicis de relaxació 
• distracció temporal durant les crisis 
• exercici físic 
• millora de les emocions 
• substituint una emoció no desitjada per una de més útil o agradable 

 

Consciència no jutjadora (mindfulness) 

• acceptació 
• compromís amb activitats agradables 
• comunicació íntima i altres estratègies que ajudin a desenvolupar, tractar, reduir 

i tolerar les emocions intenses i aprendre d’elles. 
 

 

De fet, seguint aquest tipus d’estratègia, els objectius i objectius més vàlids per a la persona 
no es veuen compromesos i, de vegades, fins i tot es poden consolidar. La desregulació 
emocional és un dels aspectes implicats en el trastorn de la personalitat en capacitats límit 
(Linehan, 1993) i té un paper central en nombroses altres psicopatologies com el trastorn 
d'ansietat generalitzada (Mennin et al., 2000) o el trastorn d'estrès post-traumàtic (Cloitre, 
1998). Les habilitats de regulació emocional i els processos implicats en l’adquisició de les 
competències relacionades amb ella semblen desenvolupar-se mitjançant la implicació del 
context familiar i social, mitjançant la interacció entre factors externs i interns, motivacionals 
i temperamentals (Brut, 2007; Morris et al. 2007). Es desenvolupen en el primer any d’edat 
i el seu desenvolupament inadequat comporta dificultats primerenques que afecten tant 
l’àrea social com l’adaptació al context (Eisenberg i Fabes, 2006). Gratz and Roemen (2004) 
van proposar una visió de la regulació emocional que inclogui 6 dimensions diferents en 
què es poden presentar dificultats específiques:  

1) falta de consciència de les emocions 
2) reducció de la transparència de les respostes emocionals  
3) fracàs en acceptar la resposta emocional  
4) accés limitat a estratègies de regulació emocional percebudes com a efectives 
5) dificultat en el control d’impulsos  
6) capacitat reduïda d’implementar comportaments efectius quan es presenten estats 

emocionals negatius 
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L’ús de substàncies permet modificar algunes experiències emocionals i, precisament, 
augmentar la percepció d’emocions positives, així com pal·liar la d’estats negatius. De fet, 
la teoria de l'automedicació de Khantzian (1985) parteix de dos supòsits fonamentals: 
 

¬ La presència d’estats afectius negatius predisposa a l’ús de substàncies 
¬ L’elecció del tipus de substància no és aleatòria  

 

L’ús de substàncies de vegades sembla ser una estratègia molt eficaç (fins i tot a curt 
termini) per provocar un canvi en l’experiència emocional de l’abusant. Hi ha diversos 
estudis que demostren aquesta associació, com per exemple un estudi de Sanchez - Craig 
(1984) va demostrar que de 297 episodis relacionats amb l'alcohol, el 80% tenia com a 
finalitat gestionar diferents experiències personals, com ara emocions negatives. Aquesta 
xifra també explica la freqüent associació entre trastorns d’ànim i ansietat i consum de 
substàncies. Tindrien com a finalitat reduir les sensacions no desitjades o disminuir el nivell 
d’activació (Mirin et al 1987).  
 
A més, una altra dada que sembla rellevant en aquest sentit és l’alta incidència de l’abús 
de substàncies entre les víctimes d’experiències traumàtiques (Polusny i Follette, 1995). 
Considerar l’abús de substàncies com una estratègia d’afrontament inadaptada (Graz i 
Roanen, 2004) implica la idea d’una evitació experiencial per a persones que pateixen 
aquest trastorn. 
 
De fet, el comportament impulsiu tindria com a objectiu modificar un estat emocional negatiu 
mitjançant una estratègia d’evitar experiències emocionals no desitjades (Linehan 2002; 
Wagner i Linehan, 1999).  
A més, fins i tot quan la persona que abusa de substàncies no comença a utilitzar-les per 
evitar una evidència experiencial, els efectes de l’ús excessiu, que comporten estats d’ànim 
disfòric i abstinència, contribueixen a mantenir el cercle viciós de l’addicció (Sher 1987). 
Potenciar-ne l’ús serien els efectes que d’alguna manera milloren els estats emocionals 
preexistents dels que els abusen, tant augmentant la percepció d’emocions positives com 
alleugerint les negatives.  
Alguns autors creuen que els individus amb alts nivells d’agressió i ràbia estarien més 
predisposats a l’ús d’opiàtis o alcohol per a la regulació emocional, mentre que les persones 
que intenten reaccionar als estats depressius recorrerien més a la cocaïna i les 
amfetamines (Sarnu i Maderno, 2007 ). Finalment, està ben documentat que els estats 
emocionals negatius augmenten l’anhel, l’ús i la recaiguda (Sinha & Li, 2007).  
Altres autors també han demostrat que l’ús d’estratègies funcionals a nivell emocional 
permet disminuir l’afany i, per tant, una menor possibilitat de recaiguda (O'Connell et al 
2007; Westbrook et al, 2013) 
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Autocontrol i regulació de les emocions  
Un aspecte fonamental de les emocions és la seva regulació, el seu control. De fet, seria 
molt perjudicial per a un individu deixar que una reacció emocional s’expressés d’una 
manera incontrolada. De fet, pot ser potencialment perillós deixar pas a un impuls 
emocional, o inadequat, o socialment poc probable, errònia èticament. 
 Per tant, és important que existeixin mecanismes de control i autoregulació de les 
emocions. També en parlarem al capítol d’autocontrol. En aquest apartat, voldríem parlar 
breument del paper de certs processos cognitius, posant especial èmfasi en els mediats pel 
llenguatge mitjançant les competències del lèxic emocional. Per entendre com es pot 
regular una emoció, és necessari conèixer la seqüència de processos que es desenvolupa 
en cada esdeveniment emocional. Un fenomen emocional comença amb:  
 
1) l'ocurrència d'un esdeveniment que requereixi un canvi, és a dir una situació 
emocionalment rellevant; 
2) això centra l’atenció en el nou esdeveniment  
3) determina l’activació d’un procés d’avaluació cognitiva 
 4) que al seu torn desencadena una resposta fisiològica i conductual dirigida a adaptar-se 
a l’esdeveniment de manera adaptativa. 
 Atès que la resposta conductual modifica l’esdeveniment, les fases del procés emocional 
es poden desenvolupar recursivament mitjançant una retroalimentació recíproca que 
modifica el curs de forma dinàmica i circular. 
 
La regulació de l’emoció, que en tot cas sempre activa processos cognitius i metacognitius, 
es pot produir en cadascuna d’aquestes quatre fases. És possible, per exemple, seleccionar 
la situació per evitar la trobada amb esdeveniments i situacions emocionalment rellevants. 
Aquest tipus d’estratègia és complexa i problemàtica, perquè sovint condueix a l’evitació i 
la desvinculació: comportaments que poden deixar sense canvis una situació que es viu 
amb molèsties i per tant agreuja l’estrès relacionat. 
A més, aquesta estratègia és difícil d’aconseguir perquè sovint equivquen les anomenades 
prediccions afectives. De fet, moltes investigacions han comprovat que normalment tendim 
a jutjar les situacions més difícils i exigents emocionalment respecte al que després es 
revela. Al mateix temps, hi ha una tendència a sobreestimar els nostres recursos 
emocionals, tot i que sovint, sobretot entre els nois, es subestima les habilitats disponibles 
per afrontar una situació emocionalment rellevant. Aquests buits típics de les prediccions 
afectives fan que sigui molt difícil escollir quines situacions emocionals s’ha d’enfrontar i 
quines evitar. 
Per regular les emocions associades a un esdeveniment és possible canviar la situació, ja 
sigui intervenint en els aspectes materials de la situació, o modificant la dinàmica interna 
de l’emoció mitjançant una modificació cognitiva del seu impacte i del seu significat. 
 
La regulació de les emocions pot intervenir en la fase d’atenció mitjançant la mobilització 
de l’atenció mateixa, amb estratègies de distracció, o amb la supressió dels pensaments, 
la rumiació i la preocupació. Totes aquestes estratègies poden distreure a un individu de 
l’esdeveniment emocional agut present, però totes solen ser inquietants. Més interessant i 
útil és el que passa en l’avaluació cognitiva d’una emoció.  
En aquesta fase és possible implementar estratègies reguladores molt efectives que no 
només garanteixin una millor comparació amb una emoció actual, sinó que tendeixen a 
construir formes estables de reacció emocional adaptativa. En la reavaluació cognitiva 
(reavaluació) d’una situació emocionalment rellevant és possible canviar el significat afectiu 
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de l’esdeveniment en si mateix i, per tant, el seu impacte, el nivell d’estrès que comporta i 
la força de l’impuls a reaccionar davant aquell esdeveniment determina immediatament. 
Una estratègia de revaloració és, per exemple, replantejar l’efecte d’una determinada 
situació emocional més enllà de la immediatesa i durant un període de temps més llarg, o 
valorar l’impacte de la situació també respecte a situacions similars o més emocionalment 
complexes que experimenten altres persones, etcètera. 
 La reavaluació és un canvi cognitiu que es produeix de dalt a baix, un procés de dalt a baix, 
des de l'escorça frontal - llar de processos cognitius i control voluntari - fins al cervell profund 
emocional-impulsiu: amígdala, sèptic, accumbens i en general el sistema límbic. Estudis de 
neuroimatge demostren que la reavaluació activa les àrees de processament cognitiu de 
l'escorça prefrontal i desactiva els centres del cervell emocional-impulsiu. Una altra forma 
d’autoregulació de l’emoció i del canvi cognitiu és el distanciament. 
 Aquesta estratègia consisteix a distanciar-se de l’esdeveniment emocional, relacionar-lo 
des de la perspectiva d’un altre, o utilitzar les tècniques pròpies del mindfulness, és a dir, la 
consciència i l’obertura curiosa cap als estats emocionals, però des d’una posició no 
jutjadora, no participen activament. Es tracta de tècniques que es poden aprendre bastant 
fàcilment amb la pràctica. 
 
La intel · ligència emocional 
 Sentir representa el procés de ser. Per tant, els éssers humans necessitem viure en una 
harmonia conscient dels seus sentiments i no intentar controlar-los. Les emocions s’han 
d’integrar amb la voluntat, l’intel·lecte, el desig en una resposta holística del jo. Per tant, les 
emocions no s’oposen a la raó, sinó que guien i gestionen el pensament segons els 
mètodes bàsics, i també són complementàries amb ella. Permeten emprendre la millor 
conducta quan no es pot prendre una decisió a causa del coneixement parcial, la presència 
d'objectius en conflicte i els recursos limitats (Oatley, 1992). Per confiar en les emocions, 
cal aprendre a gestionar-les amb una forma de saviesa o intel·ligència especial. La 
Intel·ligència emocional (Salovey, Hsee i Mayer, 1993) implica el coneixement de les 
emocions i la consciència de si mateix.  
Es tracta de reconèixer els sentiments a mesura que van sorgint, i també la capacitat de 
gestionar-los per assolir els propis objectius. La consciència ajuda a gestionar els 
sentiments per no deixar-se aclaparar, ajuda a aplacar-se i a gestionar l’ansietat, la ira o la 
tristesa. La intel·ligència emocional també implica poder controlar els impulsos i motivar-se. 
Poder diferir les seves respostes emocionals i reflexionar-hi forma part de la naturalesa 
íntima de l’home. Finalment, la intel·ligència emocional requereix la capacitat de reconèixer 
les emocions dels altres i gestionar així les relacions amb èxit (Salovey et al., 1993). Totes 
aquestes habilitats sorgeixen de la consciència de les emocions que és la base de la 
intel·ligència emocional. El 1983, Gardner, al seu text "Formae mentis", va argumentar que 
no hi havia un sol tipus d'intel·ligència monolítica fonamental per a l'èxit a la vida, sinó que 
hi havia una àmplia gamma, de la qual va identificar set varietats fonamentals. La paraula 
clau en aquest concepte d’intel·ligència és "MULTIPLE": el model de Gardner va molt més 
enllà del concepte estàndard de Q.I. com a únic factor no canviable. El pensament de 
Gardner sobre les característiques fonamentals de les intel·ligències personals es pot 
resumir de la manera següent: 
 
“La intel·ligència interpersonal és la capacitat d'entendre els altres, les seves motivacions i 
la seva manera de treballar, tot descobrint com és possible interactuar amb ells de manera 
cooperativa. Venedors d'èxit, polítics, professors, líders clínics i religiosos són probablement 
individus amb un alt nivell. grau d’intel·ligència interpersonal La intel·ligència intrapersonal 
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[...] és una capacitat correlativa capgirada cap a l’interior: és la capacitat de formar un model 
precís i verídic d’un mateix i utilitzar-lo per treballar eficaçment en la vida i, de nou, “la 
capacitat de distingir i respondre adequadament als estats d’ànim, temperament, 
motivacions i desitjos dels altres ". En la intel·ligència intrapersonal, que és la clau per 
accedir a l’autoconeixement, entén “l’accés als sentiments i la capacitat d’identificar-se i 
basar-se en ells, assumint-los com a guia del propi comportament”.  
Tot i que la descripció de les intel·ligències personals de Gardner deixa molt marge per a la 
comprensió del joc de les emocions i la capacitat de dominar-les, Gardner i els seus 
col·laboradors no han estudiat en profunditat el paper del "sentiment" en aquestes 
intel·ligències, concentrant-se més que "en aquest”, en la "relativa "cognició sobre el mateix. 
Va ser Peter Salovey, qui va cartografiar amb molt de detall les diverses maneres en què 
és possible introduir la intel·ligència en l’esfera de les emocions en descriure les habilitats 
que formen part de la intel·ligència emocional: 
 
• "Coneixement de les emocions pròpies". L’autoconsciència de si mateix (és a dir, la 
capacitat de reconèixer un sentiment quan es produeix) és la pedra clau de la intel·ligència 
emocional. La capacitat de supervisar els sentiments moment per moment és fonamental 
per a la comprensió psicològica d’un mateix, mentre que la incapacitat per fer-ho ens deixa 
a mercè dels sentiments. Les persones que estan molt segures dels seus sentiments poden 
gestionar la seva vida molt millor; de fet, tenen una percepció més segura del que senten 
realment sobre les decisions personals que poden anar des de l’elecció del cònjuge fins a 
l’activitat professional que es vol emprendre. 
 • "Control emocional". La capacitat de controlar els sentiments perquè siguin adequats es 
basa en l’autoconeixement. Els que els hi manca la capacitat de calmar-se, per desfer-se 
de l’ansietat, la tristesa o la irritabilitat, es troben que han de lluitar perpètuament contra els 
sentiments turmentadors, mentre que els individus capaços de control emocional són 
capaços de recuperar-se molt més ràpidament de les derrotes i dels reversos de la vida.  
• "Auto motivació". La capacitat de dominar les emocions per assolir un objectiu és una 
habilitat essencial per centrar l’atenció, trobar motivació i autocontrol, així com per a la 
creativitat. El control emocional - la capacitat de retardar la gratificació i reprimir els impulsos 
- és la base de qualsevol tipus de realització. La capacitat d’entrar en l’estat de “flux” ens 
permet obtenir un rendiment excepcional de qualsevol tipus. Els que tenen aquestes 
habilitats acostumen a ser més productius i eficients en qualsevol camp que s’apliquin.  
• "Reconeixement de les emocions dels altres". L’empatia, una altra capacitat basada en la 
consciència de les pròpies emocions, és fonamental en les relacions amb els altres. Les 
persones empàtiques són més sensibles als senyals socials subtils que indiquen les 
necessitats o els desitjos dels altres. Això els fa més adequats per a professions 
professionals, docents, de vendes i de gestió.  
• "Gestió de relacions". L’art de les relacions consisteix en gran part en la capacitat de 
dominar les emocions dels altres. Es tracta d’habilitats que augmenten la popularitat, el 
lideratge i l’eficàcia en les relacions interpersonals. Els que destaquen en aquestes 
habilitats tenen èxit en tots els àmbits en què és necessari interactuar de manera fàcil amb 
els altres: és a dir, autèntics campions de les arts socials. 
 
Daniel Goleman més endavant, en el seu llibre Emotional Intelligence (1996), descriu millor 
en què consisteix i quins són els aspectes que la caracteritzen més. Pel que fa als nens en 
edat escolar, identifica les característiques que haurien de tenir: 
 
 1. "Confiança". Sensació de control i domini sobre el propi cos, comportament i món; la 
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sensació del nen que és més probable que tingui èxit en el que es compromet que no pot 
fallar i que els adults l’ajudaran de totes maneres.  
2. "Curiositat". La sensació que el descobriment és una activitat positiva i una font de plaer. 
3. "intencionalitat". El desig i la capacitat de ser influents i perseverants. Aquesta capacitat 
està relacionada amb el sentit de la competència, amb la sensació de ser eficaç.  
4. “Autocontrol”. La capacitat de modular i controlar les seves accions de manera adequada 
a l’edat; un sentit de control interior.  
5. "Connexió". La capacitat de relacionar-se amb els altres, basada en la sensació de ser 
entès i comprendre els altres.  
6. "Capacitat de comunicar-se". El desig i la capacitat d’intercanviar verbalment idees, 
sentiments i conceptes amb d’altres. Aquesta capacitat està relacionada amb el sentiment 
de confiança en els altres i el plaer de relacionar-se amb ells, inclosos els adults.  
7. "Capacitat de cooperació". La capacitat d'equilibrar les necessitats de les pròpies amb 
les d'altres en una activitat de grup. 

 

A més, en el model d’ensenyament de la Intel·ligència Emocional Goleman identifica com a 
contingut: consciència de si mateix, és a dir la capacitat de reconèixer sentiments i de 
construir un vocabulari per a la seva verbalització; entendre les connexions entre 
pensaments, sentiments i reaccions; saber si estàs prenent una decisió basada en 
pensaments o sentiments; predir les conseqüències de les opcions alternatives; aplicar 
aquest coneixement a decisions sobre qüestions com ara drogues, fumar o sexe. 
 L’autoconeixement també pot consistir a reconèixer la pròpia força i debilitats i saber 
considerar-se a si mateix en una llum positiva però realista (evitant així una trampa en què 
cau habitualment el procés de l’autoestima). Un altre aspecte que es posa de relleu és com 
controlar les emocions: comprendre què hi ha darrere d’un sentiment (per exemple, l’ofensa 
que desencadena la ira) i aprendre a tractar l’ansietat, la ira i la tristesa.  
També es dóna molta importància a l’assumpció de la responsabilitat en les decisions i 
accions i al manteniment dels compromisos assumits. Una habilitat social fonamental és 
l’empatia, és a dir, comprendre els sentiments dels altres i la capacitat prendre el seu punt 
de vista, respectant les diferents formes en què les persones consideren una situació.  
Es presta una atenció especial a les relacions interpersonals. El tractament d’aquest tema 
inclou: aprendre a escoltar i a fer preguntes; distingir entre allò que algú diu o fa i les seves 
reaccions o judicis; estar confiat, en lloc d’enfadar-se o ser passiu; aprendre l’art de 
col·laborar, resoldre conflictes i negociar compromisos. 
 
La intel·ligència emocional es pot aprendre i perfeccionar, aprenent a reconèixer les pròpies 
emocions i les dels altres. És especialment important organitzar programes d’intervenció 
dirigits a millorar i desenvolupar aquesta forma d’intel·ligència, especialment per als nens: 
 "És aquí on la tesi que recolza la importància de la intel·ligència emocional depèn del vincle 
entre el sentiment, el caràcter i els instints morals. Hi ha proves creixents que, a la vida, 
actituds fonamentalment morals provenen de capacitats emocionals elementals. L'impuls 
és el mitjà de l'emoció; la llavor de l'impuls és un sentiment que pressiona per expressar-se 
en l'acció. Els que estan a mercè de l'impuls (els que no tenen autocontrol) es veuen 
afectats per una deficiència moral: la capacitat de control dels impulsos és la base de la 
voluntat. Per la mateixa raó, l’arrel de l’altruisme rau en l’empatia o en la capacitat de llegir 
emocions en els altres; sense la percepció de les necessitats o la desesperació dels altres, 
no hi pot haver cap preocupació per a d’altres, i si hi ha dues actituds morals de les quals 
els nostres temps tenen una gran necessitat, són precisament l’autocontrol i la compassió 
". (Goleman, 1996). 
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O2.1.3 (UAB): la prosocialitat com a element clau de la gestió de les 
emocions i l'estrès 
 

 Prosocialitat en 1000 paraules La frase "comportament prosocial" ha adquirit una forta 
presència en el vocabulari i la investigació científica des dels anys 70 (Brief and Motowidlo, 
1986).  
Al llarg del temps, els estudis sobre conductes prosocials s’han guanyat un lloc no només 
en l’àrea psicològica, sinó també en altres ciències. Tot i que l’interès per l’estudi del 
comportament prosocial té l’origen i la prevalença en l’àrea de la psicologia, al voltant de 
45 disciplines o àrees disciplinàries estan realitzant investigacions sobre aquest tema. I 
l’abast és molt ampli, des de psicologia del desenvolupament, psicologia multidisciplinària, 
psicologia social, psicologia de l’educació i altres disciplines, com per exemple, psiquiatria, 
estudis familiars, sociologia, economia, neurociència, ciències de l’esport, comunicacions, 
empreses, turisme, pediatria, públic. salut, antropologia, criminologia, radiologia nuclear, 
religió, entre d'altres. (Escotorin, 2013). 
 
L’interès per investigar el tema va augmentant. El "subjecte prosocial" s'ha posicionat en la 
investigació científica com un tema permanent i també en el discurs regular de les persones. 
L’ús del terme també s’instal·la als motors de cerca més informatius, com Google. Una 
simple cerca a Google sobre el "comportament prosocial" proporciona uns 365 mil resultats; 
el terme espanyol "comportament prosocial" proporciona més de 9 mil resultats; l’adjectiu 
“prosocial”, més d’un milió de resultats.  
Aquest augment del material circulant, obliga els investigadors especialitzats a generar 
articles o llibres que organitzen –almenys en part- l’estat de la qüestió (Penner, Dovidio, 
Piliavin, Schroeder, 2005; Marti, 2010) i augmenten les tesis doctorals, que al seu torn, 
actualitzeu contínuament l'estat de l'art. En un estudi recent (Escotorin 2013) hem 
comprovat que hi ha un gran interès per part de la comunitat científica per aprofundir en la 
investigació bàsica sobre Comportament Prosocial i menys interès per la investigació 
aplicada en programes d’intervenció.  
La investigació científica en aquest camp d’estudis psicològics ha augmentat molt des de 
la dècada de 1970 fins ara com demostra la bibliografia internacional. 
 

 

Enfocaments teòrics  
Així, en una de les seves definicions més comunes, el comportament prosocial es descriu 
com "comportament voluntari que beneficia a altres persones o promou relacions 
harmonioses amb altres" (Bergin, Talley i Hamer, 2002; Einseberg i Miller, 1987; Fabes, 
Carlo, Kupanoff i Laible , 1999). Més recentment, Garaigordobil (2005), va presentar una 
definició de comportament prosocial que inclou “qualsevol comportament social positiu que 
es faci per beneficiar a una altra persona amb / sense una raó altruista, incloses conductes 
com donar, ajudar, cooperar, compartir, consolar, etc. ”.  
Més enllà de l’actual discussió sobre la definició de prosocial com a concepte més 
motivacional o més comportamental (Martí, 2010) sembla un acord força generalitzat 
respecte a la definició que recull l’obra de Batson, Eisenberg, Fabes i Spinrad; Penner, 
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Dovidio, Piliavin i Schroeder: Els comportaments prosocionals es refereixen a accions 
voluntàries realitzades per beneficiar a altres, com ara compartir, donar, cuidar, reconfortar 
i ajudar (Caprara, Allesandri i Eisenberg, 2012, pàgina 1289). 
Segons alguns autors, l’acció d’ajudar pot servir per establir o per reforçar percepcions 
d’estat diferents entre “assistent” i “receptor”.  
L’acte d’ajudar pot crear un sentiment d’inferioritat o dependència en el receptor (Penner, 
Dovidio, Piliavin i Schroeder, 2005) Si només ens centrem en la transferència i la formació, 
pot haver-hi buits aplicatius en les definicions que organitzen el concepte dins d’un marc 
general, deixant oberta la possibilitat d’una gran diversitat d’interpretacions i aplicacions. Al 
LIPA (Laboratorio de Investigación Prosocial Aplicada, Laboratori d’Investigació Prosocial 
Aplicada) (Què és LIPA, 2019) sota un comportament prosocial, entenem el següent: 
 
 
"Aquelles conductes que, sense esperar cap recompensa extrínseca o material, afavoreixin 
altres persones o grups segons els seus criteris o d'acord amb objectius socials 
objectivament positius, augmentant la probabilitat de generar una reciprocitat positiva de 
bona qualitat i una unitat sòlida, en la relació interpersonal o social, salvaguardant la 
identitat, la creativitat i la iniciativa autònoma de les persones o grups implicats ”(Roche, 
1995, p. 16). 

 

Aquesta definició, que ha estat àmpliament desenvolupada en publicacions anteriors 
(Roche, 1991, Roche, 1997b; Roche, 1998; Roche, 1999; Roche, 2004a;), proposa el 
receptor com a darrer criteri. Aquest és un aspecte molt significatiu, ja que suposa una 
apreciació fonamental dins dels plantejaments actuals que estudien i apliquen la 
prosocialitat, sovint centrats en l’autor de l’acció i no en el receptor.  
Resumint, una acció prosocial és una acció que beneficia a algú de la manera en què aquest 
voldria ser beneficiat, cosa que contrasta amb una concepció d’accions “ajudants”, que dins 
del model de prosocialitat no inclouen les circumstàncies, les necessitats, la identitat i la 
cultura del receptor.  
 
Incorporar la realitat de l’altra persona en la definició de prosocialitat, evita el risc d’acceptar 
com a accions prosocials, aquelles que en lloc de proporcionar un benefici a l’altra persona, 
la perjudiquen. Per exemple: fer un favor amb una bona intenció, cosa per la qual el receptor 
no va agrair, perquè simplement no li va ajudar; generar relacions dependents; o, sense 
cap intenció, fer sentir l’altra persona infravalorada 
Beneficis dels comportaments prosocials: 
 

• Prevenció de violència i antagonismes i, sent incompatible amb aquesta. 
• Millora del clima dels grups. Afavoreix la reciprocitat positiva i la solidaritat en 

les relacions personals i de grup. Implica la valoració dels atributs entre grups. 
Aumenta la sensibilitat pel que fa a la complexitat dels altres i del grup.  

• Nutrició de la dignitat i el respecte dels drets humans. Produeix una 
alimentació i un enriquiment de la consciència sobre la dignitat de l’home, 
sense la qual cosa, la percepció d’aquesta dignitat pot esdevenir abstracta, 
teòrica i plana. 

• Control positiu de les emocions negatives. Afavoreixen les persones 
implicades amb una millor salut mental.  

• Enriquiment de la iniciativa, creativitat. El subjecte experimenta una 
amplificació dels recursos. Pren consciència de les seves possibilitats. 
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Experimenta una satisfacció en l'exercici de les seves idees. Representa una 
projecció del valor del jo. Modera les tendències de dependència 

• Producció de significats. En les accions prosocials, els autors experimenten 
una font de significat que no depèn dels estímuls externs. Són capaços 
d’autocumpensar-se veient els resultats en els altres. Augmenta l’autoestima 
i el sentit d’identitat per a les persones implicades.  

• Afavoreix una veritable comunicació i empatia. La comunicació humana 
moltes vegades es fa problemàtica, els seus canals són limitats, cosa que no 
la fa eficient si no hi ha una escolta total del receptor. 

• És un element de diàleg entre sistemes ideològics o religiosos. Troben en la 
ciència un referent segur. De fet, està en sintonia amb els valors de les grans 
religions. 

• Moderador de l’ambició i del poder. Potser sigui, l'únic motiu capaç de 
reeditar-se de nou davant la negativitat i la violència. Potser l’únic que pot 
tallar els cercles de la negativitat. Reforça l’autocontrol davant la tendència a 
controlar els altres. 

• És a prop del paradigma de donar. Els especialistes estan descobrint noves 
tendències de l’ésser humà, el de donar, no només el de tenir o posseir. 
D’aquesta manera, en la freqüent dicotomia, des d’una visió filosòfica, del 
valor de l’ésser davant d’aquest que té, la nostra proposta s’insereix en una 
cultura de donar que correspon a tendències tan naturals en l’ésser humà.  

• Promoure la reciprocitat i els nous cercles de positivitat. Alimenta l’empatia 
interpersonal i social. Augmenta la flexibilitat i evita el dogmatisme  

• Influència important en la transformació social. L’acció prosocial provoca 
cercles concèntrics de positivitat al voltant. Sempre és difícil fer-se compte 
dels efectes segurs, reals, que una acció prosocial pot produir en els receptors 
que al seu torn es converteixen en autors cap a altres persones i situacions, 
etc. 

 

Categories d’accions prosocials  
 

1. Ajuda i servei físic: comportaments que busquen ajuda o servei a 
altres persones per assolir un determinat objectiu i que tinguin 
l’aprovació dels destinataris.  

2. Cuidar persones: assistència personal (higiene, salut, confort o 
benestar) a persones en situació de manca d’autonomia o 
vulnerabilitat o necessitat (nens, gent gran, malalts, etc.) i que 
conclou amb l’aprovació. o satisfacció d’aquests.  

3. Donar o compartir: Lliurar objectes, aliments o béns a altres, per tant 
perden-ne la propietat o la possibilitat d’utilitzar-lo en el futur.  

4. Ajuda verbal: explicació o instrucció oral o compartir idees o vida 
diferent experiències, útils i desitjables per a altres, grups, per assolir 
un objectiu. 

5. Consol i confort verbal: expressions verbals que redueixen la tristesa 
i ajuden la gent a sentir-se millor i millorar el seu estat d’ànim.  

6. Confirmació i valoració positiva dels altres: expressions verbals per 
confirmar el valor d’altres persones o augmentar la seva autoestima, 
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fins i tot quan sigui la persona està absent (interpreta positivament 
les accions dels altres, exculpa, intercedeix, amb paraules de 
solidaritat i elogi).  

7. Escolta profunda: conductes meta-verbals i actituds d’atenció que 
expressen però, l’acceptació del pacient, orientada activament als 
continguts expressats per l’interlocutor en una conversa.  

8. Empatia: Comportaments verbals que, a partir d’un buidament 
voluntari de continguts per part de l’iniciador, expressa la comprensió 
cognitiva dels pensaments del interlocutor o expressant sentiments 
similars. 

9. Solidaritat: conductes físiques o verbals que expressen l’acceptació 
intencionada de compartir les conseqüències, especialment les 
doloroses, de condició, estat, situació d’altres persones o les 
desgràcies d'altres grups o països. 

10. Presència positiva: Presència personal que expressa actituds de 
proximitat psicològica, atenció, escolta profunda, empatia, voluntat de 
donar ajuda, solidaritat per a altres persones i que contribueixen a la 
contribució clima psicològic de benestar, pau, harmonia, reciprocitat 
en un grup de dues o més persones. (Roche, 1995). 

 

 

Educació prosocial: Salut, clima social i èxits escolars  
Durant dècades, els programes destinats a prevenir conductes violentes i agressives en 
nens i adolescents en entorn escolar han estat objecte d’estudi i investigació. Els diferents 
autors que han analitzat i optimitzat aquests programes educatius han comprovat que 
l’augment del comportament prosocial és una solució eficaç per als seus objectius de 
millorar el clima a l’aula i a l’escola (Bar-Tal, 1976; Mussen i Eisenberg-Berg, 1977 ; Radke-
Yarrow, Zahn-Waxler i Chapman, 1985; Staub, 1979).  
Estudis més recents (Caprara, G.V., Barbaranelli, C., Pastorelli, C., Bandura, A., Zimbardo, 
P. G. (2000) confirmen la incidència de característiques prosocials en els èxits escolars 
després de 5 anys. Hi ha una sèrie d’evidències empíriques sobre els beneficis que 
aquestes accions tenen per als receptors, per als grups implicats i fins i tot per als autors, 
fins i tot a l’àmbit emocional. Les accions prosocials es poden ensenyar i aprendre.  
Estudis longitudinals amb estudiants, de la mateixa edat que en el projecte EBE-EUSMOSI 
amb nens de 8,5-9 anys) (Morganti, A, Roche, R. 2017) que dura més de 15 anys, han 
demostrat efectes acadèmics positius tant en l’adolescència com en l’àmbit del treball 
professional a partir dels 22 i 24 anys. (Caprara G.V. et al. (2000): Fonaments prosocials 
l’assoliment exitós posterior en estudis acadèmics). 
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LIPA detalla alguns factors crítics per a la seva implementació:  
1. La importància i els beneficis dels comportaments prosocials com a excel·lent 

manera de millorar la salut mental, el clima social i els èxits escolars. 
2. La psicologia com a pedagogia, la sociologia i altres disciplines relacionades amb 

una atenció humana propera tenen una responsabilitat crucial en aquesta missió. 
Actualment, tenim moltes certificacions sobre quines són les formes i els instruments 
per fer-ho.  

3. En tots els nivells i edats educatius, es pot ensenyar i aprendre la prosocialitat. És 
molt important començar en edats primerenques.  

4. A la UAB, des del 1985 estem desenvolupant programes per aplicar-los de manera 
transversal o integrats al currículum. Tot es basa en un model teòric-pràctic: 
UNIPRO. (Roche, R., 2002)  

5. La nostra experiència més recent demostra que, abans d’entrar a classe, l’important 
és millorar les relacions prosocials entre tots els agents educatius per constituir un 
bon model col·lectiu.  

6. Les famílies poden col·laborar en aquests programes des de la llar. 
 
 
 
Prosocialitat i empatia  
Un dels factors més importants en que coincideixen diversos autors, que contribueix a 
facilitar els comportaments útils i prosocials, és l’empatia (Batson i Shaw, 1991; Eisenberg 
i Miller, 1987; Goleman, 1995; Hoffman, 1982, 1991; Staub, 1978; Mestre, Samper i Frías , 
2002); 
 
Es tracta d’un tipus d’empatia experimentada com la voluntat de la persona de percebre i 
viure els sentiments i les experiències de l’altre i respondre amb una resposta afectiva més 
adequada a la situació, que comporta haver desenvolupat capacitats emocionals i 
cognitives que cauen. dins de l’etapa definida per Bar-Tal et al (1982) com a comportament 
altruista. Goleman (1995) també considera aquesta capacitat de reconèixer les emocions 
dels altres com a fonamental per al desenvolupament de la intel·ligència emocional. 
 Així mateix, en mostres d’adolescents, Charbonneau i Nicol (2002) van suggerir una 
correlació directa entre la conducta prosocial i la intel·ligència emocional que s’associa 
conceptualment a l’empatia, que a la vegada està vinculada a aquest mateix tipus de 
conducta. Així, la capacitat de reconèixer les emocions pròpies i d’altres és tan fonamental 
com el nexe entre l’expressió del comportament prosocial i la intel·ligència emocional. Olson 
KR, Spelke ES (2008) afirma que una evidència empírica impressionant revela que les 
arrels del comportament prosocial, inclosos els sentiments morals com l'empatia, 
precedeixen l'evolució de la cultura. 
 La Fundació Edge sense ànim de lucre va preguntar recentment a alguns dels científics 
més importants del món: "En què ets optimista? Per què? ”En resposta, el destacat 
neurocientífic Marco Iacoboni, cita el impressionant treball experimental respecte als 
mecanismes neuronals que revelen com els humans estem “cablejats per a l’empatia”. 
DeWaal argumenta clarament que la moral humana -incloent la nostra capacitat 
d’empatitzar- és un desenvolupament natural o herència del comportament dels nostres 
parents evolutius més propers. (de Waal, 2008; Gintis, 2004; Hauser, 2006) Si la moral està 
arrelada en la biologia, Olson (2007) afirma que ara tenim un vincle imminent entre ciències 
dures i moralitat secular en el sentit més profund. (Jackson, P. L., Rainville, P. i Decety, J. 



 

 40 

(2006); Lamm, C., Batson, C., i Decety, J. (2007) Sabem que, a partir d’estudis 
neurocientífics i experiments sobre l’empatia a través de la neuroimatge cerebral, es 
mobilitzen automàticament els mateixos circuits cerebrals afectius en sentir el propi dolor i 
el dolor d’altres. Com marca Decety, l’empatia ens permet “forjar connexions amb persones 
les vides de les quals ens semblen totalment (completament) alienes a nosaltres” (Decety, 
2006) Tal com demostren Roberts i Strayer (1996), hi ha un vincle direccional des de 
l’agudesa emocional o la capacitat de reconèixer les pròpies emocions a l’empatia, i de 
l’empatia a les conductes prosocials en nens i joves en tres categories d’edat: 5, 9 i 13 anys.  
En aquest sentit, nosaltres (Roche 1999, 2004) definim els objectius principals de l’educació 
amb adolescents com l’exercici de l’empatia i la progressiva descentració del propi espai 
psicològic. Al treballar valors i actituds que confirmen i reforcen positivament els altres, això 
condueix al desenvolupament d’habilitats bàsiques per experimentar i viure intel·ligència 
emocional en interaccions de la vida real, o el que anomenem intel·ligència prosocial. 
 
A més de l'empatia, el coneixement i el control de les emocions pròpies i alienes, que es 
defineix mitjançant un procés de meta-cognició de les emocions (Roche, 1999), resulta un 
altre factor considerat fonamental com és la identificació de la prosocialitat com a contingut 
significatiu i valuós. (Bendit, 2000). Reconèixer el valor intrínsec de l’altra persona en les 
pròpies respostes comunicatives, independentment de si són emocionals, comunicatives, 
conductuals o simplement opinions, fa que les persones implicades en la relació prioritzin 
la reciprocitat respecte al punt de vista individual o subjectiu.  
També activa una consciència més aguda de la importància del feedback rebut, així com 
respecte a la riquesa que aquest feedback pot significar per a la qualitat de les relacions, 
per la comprensió mútua i per una major freqüència de comportaments alternatius positius. 
A partir de l'experiment pioner de Solomon i Shaps (Solomon et al., 1997) considerats com 
a tals internacionalment en el camp de les aplicacions dels programes educatius prosocials, 
s'han desenvolupat diversos tipus de programes diferents amb l'objectiu de prevenir 
comportaments violents i destructors. optimitzar les relacions educatives a les escoles. Pel 
que fa als programes generats a Espanya, convé destacar que, des de 1982, nosaltres 
(Roche i col·laboradors) hem estat treballant en la investigació de conductes prosocials i 
programes d’optimització de diferents àmbits socials que permetin modificar conductes 
agressives, destructives o violentes mitjançant la implementació de conductes que 
fomenten la socialització positiva.  
Amb aquest objectiu, s’han desenvolupat diferents alternatives per a les escoles. El PAPEC 
(abreviatura del Programa per aplicar la prosocialitat a les escoles de Catalunya; Roche i 
García, 1985), per exemple, permet que hi participin escoles senceres. En aquest cas, el 
professorat accepta posar en pràctica el programa durant un període de dos anys. Un altre 
exemple és el Programa Integrat (Roche, 2002) que demana l’ús d’espais i temps 
importants que arriben fins a sis anys d’implementació i impliquin totes les disciplines. 
L’estructura d’aquests programes proporciona instruments útils per mesurar i afrontar el 
comportament prosocials i els passos específics a seguir que es desglossen per fases i 
etapes. Les activitats que es faran a l'aula amb els estudiants, per exemple, es basen en 
10 dels 15 factors del model UNIPRO i estan dissenyats per treure el màxim partit de les 
situacions d'interacció quotidiana a l'aula, a l'escola. Els professors reben pautes d’actuació 
segons els restants 5 factors. La taula mostra tots els factors d’aquest model, que no estan 
ubicats a l’atzar. En efecte, mitjançant la seva posició a la taula, els adreçats a estudiants i 
els dirigits a educadors indiquen una possible optimització dels mètodes en la seva. 
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Inventaris prosocials en context  
L’elaboració d’inventaris de conductes prosocials en els diferents àmbits d’acció i vida, en 
aquest cas en els més propers als adolescents, és un instrument que és un dels punts clau 
del programa. Aquest mètode de treball compartit ens ha permès identificar llistes de 
comportaments més desitjables o factibles en un context espacial i temporal vinculat a 
l’aula, al pati o al recinte de l’escola en general, així com l’edat dels estudiants.  
Els ítems d’aquests inventaris provenen d’una selecció progressiva mitjançant la realització 
d’entrevistes amb professors i estudiants; després d’haver suggerit comportaments 
representatius de cada categoria d’acció prosocial, després van valorar el grau de 
representativitat de les llistes finals elaborades en un procés d’investigació d’acció o de 
recerca participativa. 
 Després d’una via d’investigació similar a la nostra, Bergin, Talley i Hamer (2003) van 
realitzar un estudi en un focus grup en el qual es van realitzar entrevistes col·lectives amb 
grups d’adolescents. Els participants van discutir la interessant definició diversos tipus de 
conductes prosocials per la seva aplicació i generalització. L’estudi realitzat per aquests 
autors mostra una certa correlació entre el que es va revelar en els grups i el que es 
produeix de manera natural en les interaccions, de manera que la definició del 
comportament prosocial roman en l’àmbit social i quan apareix es construeix socialment. 
Aquesta participació central i col·lectiva dels adolescents i els efectes positius que provoca 
és efectivament una altra part de la metodologia d’aplicació del PMIP (Programa Mínim 
d’Increment Prosocial), programa elaborat per Roche i LIPA. 
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O2.1.4: case study discussion 
 

The PATHS Programme for Schools (UK Version) 
The PATHS Programme for Schools (UK Version) is designed to facilitate the development 
of self-control, emotional awareness and interpersonal problem-solving skill in children. It is 
a classroom-based program for elementary schools to reduce aggression and behavioral 
problems and also to enhance the educational process in the classroom.  
 
PATHS is nowadays available by grade level in Kindergarten, Grade 1, Grade 2, Grade 3, 
Grade 4 and Grade 5/6. The program aims on self-control, emotional understanding, positive 
self-esteem, relationships and interpersonal problem solving skills. PATHS have been 
successfully implemented in over 200 schools in UK from 2008 (London – 38 schools, 
England 9 schools, Wales 16 schools and 20 pre-schools, Scotland – 38 schools, Northern 
Ireland – 118 schools).  
 
The program is designed for use by regular classroom teachers and other educators in a 
multi-year, universal prevention model. The part of the PATHS are also activities and tools 
for encouraging parent involvement and support such as parent letters, home activities 
assignments and provided information. It is ideal to start with this program as soon as 
children enter school, respectively in the last class of the kindergarten, and continue it up to 
the fifth grade. Lessons are designed for implementation in approximately 20-30 minutes in 
the interval 2 to 3 times per week.  
 
The curriculum provides detailed lesson plans, scripts, guidelines, and specific objectives 
for each lesson. However, the curriculum has considerable flexibility so that it can also be 
integrated with an individual teacher's style.  
 
PATHS lessons contain instructions on how to recognize and name feelings, express them, 
evaluate their intensity, control them, teaches understand the difference between feelings 
and ways of acting, delay pleasure, control sudden impulses, reduce stress, conduct self-
talk, read and interpret social incentives, understanding others' perspective, solving 
problems and making decisions in gradual steps, have a positive attitude to life; they teach 
self-awareness are non-verbal and verbal communication skills. 
 
Learning is promoted in a multi-method manner through the combined use of visual, verbal, 
and kinesthetic modalities. It is important to ensure that the children are able to transfer skills 
acquired through PATHS during they all day and in a variety of situations. The program also 
includes activities and strategies to generalize new skills to be used outside the classroom, 
including the involvement of parents. There is an instruction manual for teachers, which 
consists of six sections with lessons, pictures, photos, posters, pictures of faces expressing 
certain feelings and more material.  
 
Of course, it is also possible to add their other own material according to individual users 
wishes. A part of the program is a tutorial guide for teachers where it is children's homework 
material or letters to contact parents. 
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The program is composed of three parts: 
 

1) preparedness and self-control 
a. 12 lessons that focus on being able to be prepared and developed basic self-

control) 
2) feelings and relationships  

b. 56 lessons on teaching emotional and interpersonal understanding 
3) cognitive problem solving  

c. 33 lessons with 11 steps to formal solving interpersonal problems 

 
 
Main results and impact of the program 

• Reduction of aggressiveness 
• Improvement of the recognition of others' feelings 
• Better ability to resolve peer conflicts 
• Better ability to identify the feelings and problems of others 
• Higher degree of empathy 
• Reducing ADHAD symptoms 
• Better acceptance of authority 
• More concentration and social competence 
• Better results in reading, writing and mathematics 
• Better solutions to social problems 
• Higher emotional understanding and self-control 

Training and technical assistance  
The training programme usually takes a place right at school or at school district. There can 
be employees of more than one school included on one training. The first training workshop 
consists of two days scheduled with pause of 8-12 weeks. The first day of workshop provides 
teachers/trainees with the theoretical part, research, models and implementation planning. 
In a 8-12 weeks pause, teachers gain initial experience with the curriculum and then the 
second day of training comes. The second day of training is more about interactive learning 
experience, problem solving and model lessons. The group of participants is limited for 30 
people. It is recommended to consider additional training activities to achieve the best 
results in implementation. Ongoing consultation and booster visits are available in the 
PATHS programme. More about this can be found on https://www.blueprintsprograms.org/.   
 
Sources 

http://www.pathseducation.co.uk/ 

https://www.blueprintsprograms.org/factsheet/promoting-alternative-thinking-strategies-paths 

https://www.facebook.com/pathseducationuk 

https://is.muni.cz/th/vq1s3/Socialne_emocionalni_uceni_dpujc.pdf 

  

https://www.blueprintsprograms.org/
http://www.pathseducation.co.uk/
https://www.blueprintsprograms.org/factsheet/promoting-alternative-thinking-strategies-paths
https://www.facebook.com/pathseducationuk
https://is.muni.cz/th/vq1s3/Socialne_emocionalni_uceni_dpujc.pdf
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Strong Kids Programme 
The Strong Kids Social and Emotional Learning (SEL) program consist of 12 lessons. The 
lessons are designed to achieve maximum impact on cognitive, affective, and social 
functioning within a relatively brief period of time and relatively little preparation and training. 
The program is designed for children from preschool age to 9-12 class, which means 
adolescents. 
 
Lessons and content  
SEL programmes, such as the Strong Kids in the United States, incorporate a range of 
methods to promote resilience; facilitate the development of social and emotional 
competence; teach social, emotional, and life skills; and prevent negative life outcomes 
 
Lesson 1 – emotional strength training 
Lesson 2 and 3 – understanding your feelings 
Lesson 4 – understanding other pepole’s feelings 
Lesson 5 – dealing with anger 
Lesson 6 and 7 – clear thinking 
Lesson 8 – solving people problems 
Lesson 9 – letting go of stress 
Lesson 10 – positive thinking 
Lesson 11 – creating strong and smart goals 
Lesson 12 – finishing up 
 
It is a prevention-based curriculum that has been developed by a team of health education 
and mentoring experts. A user buys a set of lessons (1-12) that contain instructionals, a 
review and introduction of the lesson and key concepts, a range of examples to define and 
teach the concept, opportunities to practice and integrate skills through activities, 
opportunities for generalization and maintenance of skills and it is based on prevention. The 
program will take 10 weeks to be included in the existing learning framework. 
Sources: 
https://strongkidsresources.com/about/general 
https://products.brookespublishing.com/Merrells-Strong-StartPre-K-P947.aspx 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1569186114000345 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://strongkidsresources.com/about/general
https://products.brookespublishing.com/Merrells-Strong-StartPre-K-P947.aspx
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1569186114000345
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O2.2: part pràctica 
  

En aquest apartat del P.A.T.H. model es descriuran algunes activitats que els professors 
poden fer i / o fer que els seus alumnes facin; reflectiran els dominis expressats a O2.1 (és 
a dir, cognitius, amb especial atenció a l’atenció, la consciència i l’autocontrol; emotiu, 
centrat en el coneixement i la gestió de les emocions; la prosocialitat). 
 
Les activitats per als alumnes es calibren per satisfer les necessitats i habilitats de dos 
rangs d’edat dels estudiants diferents: alumnes d’educació infantil (de 3 a 5 anys) i 
alumnes de primària (6-10 anys). 
 
 O2.2.1: activitats d'atenció, consciència i autocontrol 
Tal com s’explicava al capítol anterior d’aquest manual, és possible millorar les capacitats 
dels nens en les anomenades funcions executives gràcies a exercicis i activitats repetides. 
Aquesta millora es reflecteix en la capacitat dels joves de controlar la seva conducta, evitant 
comportaments potencialment perillosos, com ara el consum de substàncies. Per tant, 
aquests exercicis representen una eina indirecta, però, però, validada per evitar el mal ús i, 
en conseqüència, l’addicció. 
A més, l’autocontrol és la capacitat de gestionar els desitjos i els impulsos per no 
comprometre la consecució d’un objectiu, l’habilitat que té efectes generals sobre la 
capacitat d’un individu de tolerar les necessitats o necessitats insatisfets, gestionar les 
decepcions i els fracassos i treballar cap a l’èxit. 
  L’autocontrol és una habilitat important que ens permet regular els comportaments per 
assolir els nostres objectius a llarg termini. La investigació ha demostrat que l’autocontrol 
no només és important per assolir els objectius. Les persones amb major força de voluntat 
solen millorar a l’escola, tenen més autoestima i una salut física i mental millor. 
Tanmateix, l’autocontrol és una habilitat complexa en la qual participen altres habilitats: 
1. Introspecció. Per controlar l’autocontrol, primer cal reconèixer els estats emocionals i 
parar abans d’arribar al punt de no retorn. L’essencial és la capacitat d’auto observació o 
introspecció. 
2. Bloc impulsiu. Més endavant cal bloquejar els impulsos, per tal de poder pensar en una 
millor resposta. La capacitat de pensar és una història que pot estimular-se fins i tot en 
edats primerenques. 
3. Auto reforç. Finalment, és important comprendre que l’autocontrol no és una capacitat 
inesgotable, sinó que ha d’anar de la mà de la capacitat d’auto-motivació. Vol dir que el nen 
se sent millor que els seus passos, ha de percebre que avança en la direcció correcta, per 
la qual cosa cal premiar-lo i felicitar-lo pels seus èxits. 
Per tal de millorar totes aquestes habilitats, aquest grup inclou activitats per millorar cada 
subdomini específic mitjançant activitats específiques: jocs i diversió (bloc impulsiu, atenció, 
reforç de si mateix), autoconeixement (consciència, introspecció), calmant (bloc impulsiu, 
consciència) i mindfulness (introspecció, reforç de si mateix, consciència); per tant, per a 
cada exercici s’indica en primer lloc (entre claudàtors) la categoria relacionada; aleshores 
és possible trobar una breu explicació, el temps necessari per fer-ho en una classe de mida 
mitjana (és a dir, més o menys 20 alumnes) i la freqüència suggerida amb aquesta s'ha de 
fer per observar millores consistents. 
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Activitats per educació infantil (3-5 anys) 
Simon diu (jocs i diversió) 

Durada: 5-10 min 

Freqüència suggerida: Un cop a la setmana 

Procediment: és un joc dissenyat per a tres o més jugadors. Un jugador fa el paper de "Simon" i 
envia instruccions (normalment accions físiques com "saltar a l'aire" o "deixar fora la llengua") als 
altres jugadors; cada instrucció només s'ha d'executar quan la precedeix la frase "diu Simon". 
Els jugadors són eliminats del joc o bé seguint instruccions que no siguin immediatament precedides 
per la frase o no seguint una instrucció que inclogui la frase "diu Simon". És la capacitat de distingir 
entre els ordres genuïns i els falsos, més que no pas la capacitat física, que generalment importa 
en el joc; en la majoria dels casos, només cal intentar l’acció. 

L’objectiu per al jugador que actua com Simon és treure tots els altres jugadors el més ràpidament 
possible; el guanyador del joc sol ser l’últim jugador que ha seguit correctament totes les ordres 
donades. No obstant això, de tant en tant, dos o més dels últims jugadors poden ser eliminats al 
mateix temps, donant lloc a "Simon" guanyant el partit. 

El joc està ben integrat en la cultura popular, amb nombroses referències en pel·lícules, música i 
literatura. 

 
Quin temps fa dins teu? (autoconeixement) 

Durada: 5 min 

Freqüència suggerida: dues vegades per setmana 

Procediment: L’objectiu d’aquesta tècnica és promoure la consciència emocional dels nens, 
assegurant-se que desenvolupin habilitat d’introspecció. Durant els primers assajos s’ha de guiar 
als nens, per la qual cosa és important seure al seu costat i preguntar-los com se senten en aquest 
moment. Per exemple, podeu demanar a cada nen: "Quin temps hi ha?" 

Si un nen se sent relaxat i tranquil, pot dir que el sol brilla, si està preocupat/ada pot dir que hi ha 
núvols i si se sent molt tens, que començarà a ploure. 

La idea d'aquesta tècnica és que observeu el "temps" que fa dins seu però sense cenyir-vos a 
aquests estats d'ànim. D’aquesta manera aprendrà a identificar ràpidament els signes d’ira, 
preocupacions i tristesa augmentant la seva consciència emocional. 

 

Alè xifrant (calmant) 

Durada: 2 min 

Freqüència suggerida: diària 

Procediment: les respiracions sibilants ajuden els nens a connectar-se amb el propi jo i a relaxar-
los, tant físicament com mentalment. Ensenyeu als nens a respirar pel nas. Feu que inspireu una 
respiració profunda i, a continuació, demaneu-los que exhalin per la boca, mentre que soni com una 
serp. La prolongació de l'exhalació ajudarà els nens a relaxar-se i sentir-se millor. 
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Animal calmat 

Durada: 5 min 

Freqüència suggerida: un cop cada dues setmanes 

Procediment: Deixeu els nens asseguts al darrere i poseu-ne un peluix a la panxa. Deixeu-los 
respirar i moguin el peluix cap amunt, després respiren i porteu el farcit de nou. Això ajuda a 
ensenyar als nens a utilitzar el ventre per respirar profundament. L’alternativa és utilitzar un peluix 
ponderat.Es poden introduir tècniques de mindfulness als nens a una edat primerenca, cosa que 
els ajudarà a desenvolupar l’autoconeixement i el domini sobre els sentiments: 

 

Posició del superheroi (mindfulness) 

Durada: 2 min 

Freqüència suggerida: un cop cada dues setmanes 

Procediment: Una manera senzilla per als nens de submergir els dits dels seus peus en la 
consciencia és a través de posicions corporals. Per emocionar i implicar els vostres fills en l’activitat, 
digueu-los que fer posicions divertides els pot ajudar a sentir-se forts, valents i feliços. 

Feu que els nens vagin en algun lloc tranquil i familiar, en un lloc on se senten segurs. A continuació, 
digueu-los que proveu una de les següents posicions: 

- El Superhome: aquesta postura es practica situant-se amb els peus una mica més amples que els 
malucs, els punys clavats i els braços allargats al cel, estenent el cos el més alt possible. 

- The Wonder Woman: aquesta postura es posa en peu alt amb les cames més amples que 
l'amplada del maluc i les mans o els punys posats als malucs (Karen Young, 2017). 

 Pregunteu als nens com se senten després d’unes quantes rondades d’intentar una de les posicions 
descrites anteriorment. Potser us sorprengui. 

 

Sisè sentit  

Mentre que es tracta de superherois, aquest pot ser un "pas següent" relacionat per ensenyar als 
nens a mantenir-se presents en el moment. 

Instruïu als vostres fills que activen els seus "sentits Spidey" o els sentiments d'olfacte, vista, oïda, 
gust i toc súper centrats que Spiderman utilitza per mantenir les llengües del món que l'envolta. Això 
els animarà a fer una pausa i centrar l’atenció en el present, obrint la seva consciència a la 
informació que aporten els seus sentits (Karen Young, 2017). 

Aquest és un exercici clàssic de consciència i fomenta l’observació i la curiositat: grans habilitats 
perquè qualsevol humà pugui practicar. 
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Castell màgic (mindfulness) 

Durada: 10 min 

Freqüència suggerida: Un cop al mes 

Procediment: una manera natural d’introduir els nens en el mindfulness és mitjançant imatges 
guiades. 

La imatge guiada és un procés meditatiu que utilitza visualització i imaginació per donar consciència 
a la connexió ment-cos. Els nens poden accedir fàcilment a aquest procés de curació perquè són 
naturalment imaginatius. Buscant-se en una història viva guanyen eines per afrontar l’estrès, el dolor 
o els sentiments difícils. És una manera meravellosa de connectar amb el vostre fill mentre aprenen 
a escoltar la seva saviesa interior i accedeixen al seu propi poder de curació. Les imatges guiades 
poden ser beneficioses per a diversos problemes i el procés es pot adaptar a les necessitats 
específiques de cada nen. Pot ajudar a reduir l’estrès en tots els nens, però també pot ajudar a 
problemes específics com problemes de son, ansietat de prova, inquietuds a la escola o malalties. 
Pot millorar les habilitats d’afrontar, afavorir l’autoestima, augmentar la creativitat i augmentar el 
sistema immune. Pel que fa a situacions patològiques més greus, les imatges guiades es reconeixen 
com una forma de tractament per a l’ansietat, depressió, discapacitats d’aprenentatge, trastorn per 
dèficit d’atenció i com una eina útil per ajudar els pacients a preparar-se per a cirurgies i altres 
procediments mèdics. Es indueix un estat de relaxació i el professor guia la imaginació descrivint 
un viatge cap a un món màgic, on és possible percebre la bellesa d’un lloc creat a la ment d’un 
individu. Un jardí secret on és possible observar animals, flors fantàstiques, fragants i plantes 
majestuoses. Un lloc on és possible percebre llum i calor. Aquests guions de relaxació guiada 
pacífica van ser escrits per Mellisa Dormoy de ShambalaKids, especialment per a Green Child 
Magazine: "Aquesta nit anem a un lloc màgic amb la nostra imaginació. Tanca només els ulls i 
permeti que el cos comenci a relaxar-se. Anirem a un acollidor castell alt als núvols. Aquest és un 
castell especial i màgic ... on els somnis es fan realitat ... on ens podem relaxar i gaudir simplement 
de moments tranquils i acollidors. Imagineu-vos ara flotant còmodament sobre un núvol suau i blanc. 
Se sent molt bé només per descansar i relaxar-se aquí. Quan estiguis a punt, imagina que el núvol 
et porta a l’entrada d’un bell castell. Aquest és el Castell dels Núvols. Pas endins. L'únic so és el 
relaxant so crepitant del foc als llocs de foc. Escalfa el castell i et sents tan còmode i bo aquí. En 
aquest lloc hi ha una sensació de felicitat i bondat. Tot el castell s’omple amb l’olor relaxant d’espígol 
i et calma encara més. Tens la sort de ser aquí i experimentar la calor i la pau en aquest lloc. Ara, 
camineu pels vestíbuls d’aquest castell especial. Observeu una porta que sembla que us convida a 
dins. Una sensació de benvinguda es desgrana. Mireu l'habitació i vegeu el vostre nom per sobre 
d'un llit de coixí molt suau. El llit ha de ser màgic, ja que tan aviat us hi asseureu ... us convé acollir-
vos a sobre i relaxar-vos totes les vostres preocupacions. No es pot pensar en res més ara mateix, 
excepte com de meravellós i tranquil se sent aquí. Ja sabeu que aquest és el vostre lloc especial i 
podeu venir aquí quan vulgueu, només pensant-hi. Sents tota la tensió i la preocupació deixen el 
cos immediatament ... Calma, tranquil·la, se senten més tranquil. Aquest és el vostre lloc de pau. Ja 
sabeu que, independentment del que passi al vostre voltant, sou benvinguts aquí per relaxar-vos i 
sentir la pau. Mireu ara i observeu una bella estrella brillant visible al cel, després una altra, després 
una altra. T’adones que estàs estirat sobre un llit suau ara sota el cel obert. Aviat el cel negre vellutat 
s’encén completament d’estrelles brillants com els diamants. La vista és tan bella i serena que no 
pots deixar els ulls de les estrelles. Pot ser que vulgueu estirar la mà i tocar el cel. Prova-ho: qui sap 
què pot passar en un castell màgic. Mentre estireu la mà, per al vostre sorprenent, realment podeu 
tocar les estrelles. Trieu una estrella i simplement traieu-la del cel, està bé. Ara veieu alguns escrits 
sobre l'estrella mentre us veieu més a prop. Té el seu nom al damunt. Esmenta un moment en què 
estàveu una mica nerviosos per alguna cosa, o us sentíeu estressat per una situació, però en canvi 
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trieu a enfrontar-vos a la por i vas controlar la situació amb valentia. L’estrella que teniu a la mà va 
ser creada per honorar el vostre assoliment. Una càlida pressa de felicitat i orgull et desborda. Totes 
aquestes estrelles són els vostres èxits! Estudies tot el cel amb cura. Tantes estrelles, tants èxits! 
Us prometeu que continuareu treballant molt per aconseguir aquestes estrelles de glòria al cel del 
vostre cor. Sentint immensos sentiments de pau, calma i felicitat omplint-se el cor i l’ànima, 
segueixes tranquil·lament aquesta nit”. 

 

Activitats per educació primària (6-10 anys) 
 

Relleus divertits 

Durada: 10-15 min 

Freqüència suggerida: Un cop a la setmana 

Procediment: Dos nens porten un objecte de tria (bola, llapis, peluix, etc.) per un camí i cap enrere 
amb parts del cos designades entre els dos nens. Per exemple, els nens porten una pilota de tennis 
empenyent l’un contra l’altre amb la pilota entre l’esquena. Podeu fer aquesta activitat amb dos nens 
cada vegada, només per divertir-vos, o amb diverses parelles per a un relleu competitiu. 

COM CANVIAR: A continuació, es mostren algunes idees de diferents maneres de transportar 
l'objecte. -Aixecar el colze 

-Espatlla a espatlla 

-Cin fins a la barbeta 

-A genoll a genoll 

-Dit a dit 

-Palma a palma 

-Esquena contra esquena 

-De davant al front 

-Galta a galta 

-Salta a maluc 

-Seure cap al cap 

Sigueu creatius!!! I recordeu, com més gran sigui l'objecte, més fàcil és l'activitat: utilitzeu objectes 
més petits per fer-lo més difícil per als nens grans. 
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Tècnica d’aturada (autoconeixement) 

Durada: 1 min 

Freqüència suggerida: Sempre que calgui 

Procediment: és una tècnica eficaç per a un procés de pensament clar per controlar el 
comportament impulsiu. Ajuda els nens més grans a autoregular-se, i funciona de manera brillant 
durant els desgavell emocionals i situacions difícils. 

Marbres bàsics: 

Atureu el que esteu fent. 

Penseu en què aneu a fer. 

Una elecció. Fa que la situació sigui millor o pitjor? 

Trieu el comportament que millori la situació. 

 
Passos conscients (autoconeixement) 

Durada: 10 min 

Freqüència suggerida: Un cop a la setmana 

Procediment: Aquesta activitat es realitza millor a l'aire lliure i, si escau, els estudiants poden agradar 
caminar descalços. 

Doneu als estudiants un límit clar sobre on poden ni caminar durant aquesta activitat 

Cada estudiant selecciona una petita zona on pot caminar en línia durant uns 5 o 6 passos i després 
tornar a on va començar, sense entrar en el camí d'una altra persona. 

Comença aquesta pràctica amb tres respiracions profundes. A continuació, proporcioneu als vostres 
alumnes les instruccions següents: “Feu 5 o 6 passos en una direcció, gireu lentament i després feu 
5 o 6 passos de nou cap a on heu començat”. 

Mentre caminen, els estudiants han de portar la seva consciència al seu alè i al seu cos. Podeu 
ajudar-los amb alguns suggeriments: 

- Què sent el terra sota els peus? 

- Quina part del peu toca primer a terra quan fa un pas? 

- El teu cos se li fa pesat o lleuger avui? 

- Estàs tens quan camines? 

- L’esquena és força recta? 

- Intenta no canviar la manera de caminar, sinó que només observa com es mou naturalment el teu 
cos. 
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Alè d'elefant (calmant) 

Durada: 2 min 

Freqüència suggerida: diària (alternada amb respirar les mans) 

Procediment: digueu als nens que es posin amb els peus amples. Digues-los que s’agafin els braços 
al davant com un tronc d’elefant. A continuació, digueu-los que respiren pel nas i aixequen els 
braços per sobre del cap. Digues-los que respiren per la boca balancejant els braços cap avall. 
Repetiu l'exercici de respiració tres vegades. 

 

Sentir-nos amb l’esquena (mindfulness) 

Durada: 10 min 

Freqüència suggerida: un cop cada dues setmanes 

Procediment: Els estudiants treballen en parella per realitzar aquesta activitat de respiració 
associada. 

Asseguts alts, amb l’esquena recolzada sobre l’esquena de la seva parella, comencen una 
respiració atent. 

Animeu els estudiants a notar l’alè de la seva parella. 

- És poc profund o profund? 

- Ràpid o lent? 

- Poden sentir l’esquena de la seva parella en moviment mentre respiren? 

Al cap d'un temps, els estudiants poden trobar que la respiració cau en sincronització amb la seva 
parella. 

O potser no! Tot són punts de discussió per donar consciència a l’alè, en el moment actual. 

 (Jennifer Cohen Harper, Ioga de petites flors) 

 

El pot de la tranquil·litat (consciència) 

Durada: 5-7 min 

Freqüència suggerida: Sempre que calgui 

Procediment: es tracta d’una eina que utilitza un objecte familiar (ampolla) com una forma 
d’ensenyar explícitament com el mindfulness pot ajudar a calmar-nos quan ens sentim estressats, 
ansiosos, tristos o enfadats. 

Preparació 

Ompliu una ampolla o pot amb aigua, deixant 2-3 cm d’espai a la part superior. 

Afegiu una quantitat generosa de cola de purpurina a la botella (o una combinació de cola de PVC 
i purpurina regular). 

Segellar bé l’ampolla! 



 

 57 

Pot ser que us agradi fer una ampolla gran per utilitzar-la com a exemple per a instruccions de tota 
la classe o un conjunt d’ampolles que poden ser utilitzades per individus o per a rotacions de grups 
reduïts. 

Instruccions 

Agiteu bé l’ampolla per barrejar purpurina, aigua i cola. 

Compartiu les paraules següents amb els vostres estudiants: 

"" Imagina que el brillantor és com els teus pensaments quan estàs estressat, boig o molest. Mireu 
com giren i fan que sigui difícil de veure amb claredat? És per això que és tan fàcil prendre decisions 
ximples quan està molest, perquè no ho penseu clarament. No us preocupeu que això és normal i 
passa en tots nosaltres (sí, adults també). 

[Ara deixeu el flascó davant d'ells.] 

Ara mira què passa quan encara et quedes un parell de moments. Segueix vigilant. Vegeu com 
comença a instal·lar-se la purpurina i l'aigua s'esborra? La teva ment funciona de la mateixa manera. 
Quan estigueu tranquils una estona, els vostres pensaments comencen a establir-se i comenceu a 
veure les coses molt més clares. " 

"També pots donar-me aquest flascó, si estàs pensant que estic perdent el control" 

 

Respirar resseguint les mans (mindfulness) 

Durada: 2 min 

Freqüència suggerida: diària (alternada amb l’alè de l’elefant) 

Procediment: dir als estudiants: 

"Utilitzeu el dit índex de l'altra mà per localitzar el traç de la mà estrella. 

Respireu profundament mentre aneu cap a la part superior del dit polze. 

Respireu a mesura que us moveu cap avall entre el dit polze i el primer dit. 

Respireu mentre aneu cap a la part superior del primer dit. 

Respira a mesura que es mou entre el primer i el segon dit. 

Repetiu fins a haver respir cinc respiracions lentes i profundes ”. 
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Exploració corporal (consciència) 

Durada: 10 min 

Freqüència suggerida: un cop cada dues setmanes 

Procediment: es tracta d’una fantàstica activitat “per endur-se a casa” per als estudiants: per 
exemple, pot ser especialment útil fer una exploració corporal per ajudar a relaxar-se abans de 
dormir o en situacions potencialment estressants. 

Els estudiants estan al terra, amb els ulls tancats si estan còmodes (alguns poden preferir mirar el 
sostre). 

Animeu els estudiants a parar atenció als peus durant 5 o 10 segons. 

Preguntes que cal fer durant una exploració corporal: 

- Com se sent aquesta part del cos? 

- Fa fred o calor? 

- Se sent ajustada o relaxada? 

- Tot o part d’aquella part del cos toca el terra? 

Què passa amb les sensacions que la roba dóna? Com et sembla? 

Desplaceu-vos als dits dels peus, als turmells, als vedells i als genolls. Continua part del cos per 
part del cos fins arribar al cap. 

Preguntar-se com se sent cada part del cos per aportar la consciència dels estudiants al seu cos en 
el moment, com una mena de "punt lluminós", guiat per l'atenció dels nens, que explora diferents 
districtes corporals. 

Si hi ha tensió o estrès, els nens poden imaginar respirar l’estrès fora d’aquella part del cos amb 
cada respiració. 
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ACTIVITATS D’ATENCIÓ, AUTOCONTROL I 
SENSIBILITZACIÓ 

EDUCACIÓ INFANTIL (3-5 ANYS) 
ACTIVITAT DURADA FREQÜÈNCIA SUGGERIDA 

1. El Simon diu 5-10 min Una vegada a la setmana 

2. Quin temps fa dinc 
teu? 

5 min Dues vegades a la setmana 

3. Alè xifrant (calmant) 2 min Rutina diària 

4. Animal calmat 5 min Una vegada cada dues setmanes 

5. Posició Superheroi 2 min  Una vegada cada dues setmanes 

6. Sisè sentit   

7. Castell màgic  10 min Una vegada al mes  

EDUCACIÓ PRIMÀRIA (5-10 ANYS) 

1. Relleus divertits 10-15 min Una vegada a la setmana 

2. Tècnica d’aturada  1 min Sempre que sigui necessari 

3. Passos conscients 10 min Una vegada a la setmana 

4. Alè d’elefant   2 min 

 

Diàriament (alternant amb la respiració 
resseguint els dits de la mà) 

 

5. Sentir-nos amb 
l’esquena 

10 min  Una vegada cada dues setmanes  

6. El pot de la 
tranquil·litat 

5-7 min 

 

Sempre que sigui necessari 

7. Respirar resseguint 
les mans 

2 min  Diàriament (alternant amb la respiració 
de l’elefant) 

8. Escaneig corporal 10 min Una vegada cada dues setmanes 
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O2.2.2: activitats educació emocional 
 
L’ús i l’abús de substàncies, que poden evolucionar en una addicció, estan relacionats 
(sobretot durant la fase de transició espinosa des de la infància a l’adolescència) amb una 
forta propensió a dur a terme conductes potencialment arriscades, que es deuen a un nivell 
d’autocontrol baix i a emotivitat no controlada (Pogarsky i Shmueli, 2006). Tal com 
s’explicava a les pàgines anteriors, la millora dels nens i adolescents en la gestió i la 
regulació de les emocions representen una forma indirecta de disminuir la inclinació a 
conductes de risc, actuant com a factor de prevenció. No obstant això, reforçar les 
competències emocionals en els nens no només representa un factor preventiu en el camp 
de l’ús de substàncies, sinó que assumeix un valor preventiu en la regulació de l’equilibri 
interior i en la consolidació dels factors de protecció contra les disharmonies en el 
desenvolupament  
 
L’adquisició precoç d’habilitats emocionals permet que els nens i joves tinguin una major 
capacitat de controlar i regular el seu estat emocional, poder ser més tranquils quan 
s’agiten; estar més atents i concentrats; relacionar-se millor amb els altres fins i tot en 
situacions socials difícils, pròpies de la infància; entendre millor les altres persones i establir 
amistats més sòlides amb els companys; tenir un bon rendiment acadèmic i desenvolupar 
la intel·ligència emocional. 
 
La competència emocional del nen ve donada per la seva capacitat de reconèixer, 
comprendre i respondre de manera coherent a les emocions dels altres i de regular 
adequadament l’expressió de les seves pròpies experiències emocionals al context. 
 
A l’hora de triar i adaptar les diverses activitats sobre emocions en el model PATH, ens 
referíem, en particular, a tres components de la competència emocional: l’expressió 
emocional, la comprensió emocional i la regulació de les emocions. 
 
Aquesta secció inclou activitats per millorar aquestes tres habilitats específiques de 
competència emocional: per a cada exercici s’indica quina habilitat desenvolupa; aleshores 
és possible trobar una breu explicació, materials necessaris, temps necessari per fer-ho en 
una classe de mida mitjana (és a dir, més o menys 20 alumnes) i la freqüència suggerida 
s'ha d’acomplir per a observar millores consistents. 
 
Després de l’explicació de cada activitat, trobareu una taula que resumeix les activitats amb 
indicacions de durada i freqüència suggerida. 
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Activitats per educació infantil (3-5 anys) 
 

Activitats per explicar emocions 

El primer objectiu a assolir en els nens de preescolar és el coneixement de les emocions. Per a 
això, tenint en compte les diferents activitats que caracteritzen la preescolar, es va decidir deixar 
espai perquè els professors escollissin les activitats que consideren més adequades per presentar 
el tema de les emocions als nens. 

 

Per exemple, una sessió es pot estructurar d'aquesta manera: 

1. Contes: durant un temps en cercle, el professor pot començar a llegir 
una història presentant una emoció. La història conduirà els nens per 
un camí centrat en el reconeixement de les emocions bàsiques. 
 

2. Targetes d’emocions: el professor pot mostrar la imatge que 
representa l’emoció i li pregunta si els nens saben què sent el rostre. 
Els nens imiten l’emoció, primer copiant l’expressió facial i després 
inclouen com tot el cos pot mostrar determinats sentiments. Aquests 
actes d’imitació reforçaran el concepte i ajudaran els nens a recordar 
aquesta nova paraula d’emoció. 
 

3. Reelaboració creativa de l'ensenyament mitjançant modelatge: el 
professor pot dissenyar tallers que permetin una reelaboració creativa 
de continguts apresos associant el tema emocional amb formes 
expressives per crear productes individuals o col·lectius. Per exemple: 
taller musical (per utilitzar melodies que evoquen les emocions 
diferents; crear coreografies que facin diferents estats emocionals; ...); 
taller teatral (experiències de rol; dramatització de contes; titelles 
d’emocions; ...). 

 

Motxilla 

Habilitats emocionals: reconeixement i identificació de les emocions 

Materials: motxilla, targetes d’emocions, quadern on els pares i el professor poden prendre notes 
de les respostes dels nens i supervisar les seves emocions en un període de temps determinat. 

Durada i freqüència: 2-5 minuts; rutina diària 

Procediment: En aquesta activitat els nens han de preparar la motxilla amb l’ajut del seu cuidador 
abans d’anar a l’escola. Els triaran i l’ompliran amb una targeta que representi les cares de l’emoció. 
Un cop arribin a l'escola, mostraran als professors la cara emocional d'acord amb el seu estat 
d'ànim. Aquesta activitat permet tant als pares com als professors supervisar l’estat d’ànim diari dels 
nens i subratllar si hi ha hagut un canvi positiu o negatiu en aquests. 
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Com estic avui?  

Habilitats emocionals: Reconèixer i identificar emocions 

Materials: Cartes d’emocions 

Durada i freqüència: 5 min; rutina diària 

Procediment: Aquesta activitat segueix l'activitat de la motxilla i forma part de la rutina diària. Quan 
els nens arriben a l’escola, agafen de la motxilla la targeta d’emocions escollida amb el seu cuidador 
a casa i els posen en un pòster amb el nom dels nens. 
 
 
El so de les emocions 
Habilitats emocionals: identificació de les emocions i associar-la a un so 
Materials: disc de senyal facial 
Durada i freqüència: 5 minuts; un cop per setmana 
Procediment: els nens connectaven emocions i sentiments amb sons i síl·labes particulars. 
El professor mostra un disc de senyal facial i els nens han de respondre amb un so o síl·labes: un 
disc de ràbia enutjat: un llarg disc AAAAAAAAAAAAAH, disc de senyal feliç - JEEEEEEE, disc de 
senyal trist-UUUUUUUUUU O IIIIIIIIIIIIIIIII per simular un disc de senyal de por - 
RRRRRRRRRRRRRR simula tremolors de por. 
Els nens també connectaven sentiments a diferents ritmes seleccionats per la música clàssica i 
representaven aquests sentiments amb moviments del cos. 
Còlera: el cos que bufa com si estigués ple d’ira i després moviments sobtats de braços i cames per 
simular ajustaments d’ira. 
Felicitat: moviments lleugers i ràpids com volar o saltar 
Tristesa: braços que cauen, cames que es doblen i tot el cos tancat com un ou 
Por: immòbils, braços al llarg del cos per simular la paràlisi a causa de la por. 
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Activitats educació primària (6-10 anys) 
 

L’aspecte de les emocions 

Habilitats emocionals: reconeixement i identificació de les emocions 

Materials: Registre de classe, un quadern on el professor pot prendre notes de les respostes dels 
alumnes i controlar les seves emocions en un període de temps determinat. 

Durada i freqüència: 4-5 minuts; rutina diària 

Procediment: al passar llista de nom,  al començament de les lliçons, quan el professor anomena 
als estudiants per nom, no respondran amb el "present" tradicional, sinó amb un número (de l'1 al 
10) que indica com se senten o la seva emoció.  Els números inferiors indiquen un estat emocional 
negatiu, mentre que els números més alts indiquen un estat positiu. Durant la nominació el professor 
no hauria de fer comentaris; només al final de la crida, el professor donarà als estudiants l’oportunitat 
de reflexionar sobre les seves respostes i sobre el seu estat emocional. Quan els estats emocionals 
són baixos, el professor pot demanar que si el nen vol parlar de per què se sent així; així que si vol 
parlar-ne, li permetrà treure a la llum el problema i plantejar opcions creatives per afrontar-lo. 
Després d'una breu discussió, la lliçó pot començar. El professor farà un seguiment de l’estat 
emocional de la classe i dels estudiants al final de cada mes i en parlarà amb ells. D’aquesta manera 
es crearà un entorn a l’aula on els estudiants se sentin còmodes i puguin expressar emocions i 
idees. 

 

Com m’he sentit avui? 

Habilitats emocionals: reconeixement i identificació de les emocions 

Materials: paletes que representen les cares de les emocions construïdes per cada nen. 

Durada i freqüència: 10 minuts; rutina diària 

Procediment: Al final de la jornada escolar, els darrers 10 minuts de les lliçons es dediquen a 
detectar qualsevol canvi en l’estat d’ànim dels nens. A continuació, els alumnes són convidats, un 
en un, a aixecar les paletes representant l’emoció. Aquesta activitat permet supervisar l'estat d'ànim 
diari dels nens i subratllar si hi ha hagut un canvi positiu o negatiu en aquests. 

 

Bústia 

Habilitats emocionals: reconeixement i identificació de les emocions; gestió de les emocions. 

Materials: una caixa de cartró de color en forma de caixa de lletres feta pels alumnes 

Durada i freqüència: 15 minuts; un cop per setmana 

Procediment: els alumnes juntament amb el professor decoren una caixa de cartró perquè sembli 
una bústia. Els nens publicaran notes anònimes amb emocions i sentiments experimentats en 
ocasions especials. Qualsevol pot informar d’episodis, presentar queixes sobre el comportament 
dels companys de classe i denunciar problemes, de manera que tota la classe els pugui discutir i 
pensar en les maneres d’afrontar situacions. Els estudiants decideixen si signen o no els seus 
missatges. Escriuen i enviaran els seus missatges d’una lliçó a l’altra, els llegiran juntament amb el 
professor un cop per setmana. No es mencionarà cap nom a la discussió, tret que l'estudiant vulgui; 
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el professor subratllarà que tots els nens comparteixen problemes similars tard o d’hora i que tothom 
ha d’aprendre a afrontar-los. Mentre parlen de com se sent, els nens tenen l’oportunitat de trobar 
noves solucions per a aquestes molèsties. 

El cub dels sentiments 

Habilitats emocionals: reconeixement i identificació de les emocions; capacitat de verbalitzar les 
emocions; desenvolupament de l’empatia. 

Materials: una caixa, cistella  o cub de cartró  que porta les paraules i cares com a "trist", 
"emocionat", "decebut", "feliç" o un dibuix amb l'expressió facial corresponent de l'estat d'ànim. 

Durada i freqüència: 15 minuts; un cop per setmana 

Procediment: Un cop a la setmana, el professor ordenarà els nens en cercle i farà que el cub de 
sentiments estigui al mig entre ells. Els nens al seu torn tiraran una nou i descriuen, segons l’emoció 
extreta, un moment en què van sentir aquesta sensació. Un exercici pensat d’aquesta manera confia 
en connectar els sentiments amb les paraules i fomenta el desenvolupament de l’empatia. De fet, 
quan els nens senten que els altres han provat els seus propis sentiments, resulta més fàcil 
compartir la condició interior dels altres nens. 

El gerro de l’agraïment 

Habilitats emocionals: creixement de l’autoestima; augment de l’optimisme; millorar les relacions 
amb els altres 

Materials: gerro, làmines de colors 

Durada i freqüència: 5 minuts; diàriament pels nens / un cop al mes pels professors 

Procediment: el professor convidarà els nens i nenes a escriure cada dia en fulls de colors alguna 
cosa pels quals agraeixen aquell dia. Lentament s’omplirà la gerra d’agraïment i serà una alegria 
per als nens veure-la acolorida amb petites notes que deixen cadascun d’ells. Els fulls es llegiran 
un cop a la setmana juntament amb el professor. 

Endevineu com us sentiu 

Habilitats emocionals: reconeixement i identificació de les emocions pròpies i alienes; gestió de les 
emocions; desenvolupament de l’empatia 

Materials: fulls de colors 

Durada i freqüència: 15 minuts; un cop al mes 

Procediment: el professor llegeix una història en què el protagonista sent una certa emoció i escriu 
el que sent en un dels fulls de colors destinats a aquesta activitat. 

Aleshores, el professor convida a cada nen a escriure com creu que se sent el personatge. 
Posteriorment el professor llegirà el que sent el personatge i enumerarà els seus motius. 

Finalment, el professor compararà les frases per veure si els nens van comprendre realment l’estat 
d’ànim del personatge; el professor llegirà llavors el que han escrit els altres estudiants i els 
preguntarà quins eren els supòsits que els van impulsar a elaborar les seves hipòtesis. El professor 
inicia així una conversa sobre les emocions. 
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ACTIVITATS EDUCACIÓ EMOCIONAL 

EDUCACIÓ INFANTIL (3-5 ANYS) 
ACTIVITAT DURADA FREQÜÈNCIA SUGGERIDA 

1. Activitats per explicar 
les emocions 

 Lliure Lliure 

2. Motxilla  5 min Rutina diària 

3. Com em sento avui? 5 min Rutina diària 

4. El so de les emocions 5 min Una vegada a la setmana 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA (5-10 ANYS) 

1. L’Aspecte de les 
emocions 

5 min Rutina diària 

2. Com m’he sentit avui? 10 min Rutina diària 

3. Endevina com em 
sento 

15 min Una vegada al mes 

4. Bústia 5 min (pels infants) 

 

Rutina diària pels infants 

15 min (pels docents) Una vegada a la setmana pels 
docents 

5. El cub de les emocions 15 min Una vegada a la setmana 

6. El gerro de la gratitud  5 min (pels infants) 

 

Diàriament pels infants 

 

15 min (pels docents) Una vegada a la setmana pels 
docents 
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O2.2.3: activitats en prosocialitat 
Tal com ja es va detallar als apartats anteriors del manual, la incorporació d’habilitats de 
prosocialitat al projecte PATH proporciona recursos molt potents per equipar els nens amb 
conductes positives 
Aquest camí de creixement interior parteix inicialment d’una formació dirigida a la defensa 
del jo en favor de l’altre, augmentant les capacitats dels nens per iniciativa, creativitat i 
assertivitat (habilitats que posteriorment es poden generalitzar en altres àmbits a més de 
les relacions interpersonals i grupals). 
 
Seguint aquests entrenaments específics: 
• Els nens experimenten una amplificació dels recursos, prenent consciència de les seves 
possibilitats i experimenten una satisfacció directa derivada de l’aplicació pràctica de les 
seves idees. Això també representa una projecció del valor del jo. 
• Mitjançant la millora de les habilitats de prosocialitat és possible moderar les tendències 
dependents i prevenir la violència i les conductes antagonistes, reduint els cercles de la 
negativitat 
• Es farà una millora del clima dins del grup, ja que aquests exercicis 
fomenten la reciprocitat positiva, la solidaritat, l’empatia i la bona comunicació 
• Els alumnes adquiriran un control positiu de les emocions negatives. 
Els següents exercicis / activitats / jocs es divideixen en les dues franges d’edat habituals. 
A més, per a cadascun s’indica l’habilitat / àrea prosocial específica que volen desenvolupar 
/ augmentar. 
 

Activitats educació infantil (3-5 anys) i educació primària (6-10 anys) 
 

Accions Prosocials  (metacognició prosocial) 

Durada: 30 min (15 + 15 min) 

Freqüència suggerida: una vegada 

Procediment: fes una llista de les quatre accions prosocials principals (ajudar, compartir, consolar, 
escoltar bé). Penseu per a cadascun d’ells exemples de la vida real. 

A continuació, creeu una representació entre els participants per a cada acció (entrenament). 

Assegureu-vos de fer algunes fotos durant aquesta representació. A continuació, recolliu-los i 
enganxeu-los a la paret, com a record de les accions prosocials que sempre s’han de realitzar 

 
Feedbacks freqüents (empatia cognitiva i emocional) 

Durada: 1 min 

Freqüència suggerida: Sempre que calgui 

Procediment: 

- Parafrasejar el que va dir l’interlocutor. 
- De vegades, s’espera d’aconseguir (conformitat per part de l’interlocutor. 
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Reconèixer l'emoció o la sensació que pot tenir l'interlocutor (empatia cognitiva i emocional) 

Durada: 1 min 

Freqüència suggerida: Sempre que calgui 

Procediment: Quan la situació ho permet, el professor pot fer algunes preguntes per reconèixer les 
emocions en d’altres: 

• Antipatia-simpatia 
• Enveja- gelosia/admiració 
• Culpabilitat-serenitat 
• Vergonya -timidesa-assertivitat 
• Alegria-Tristesa 
• Por-Seguretat   

  

Vídeos i contes (models prosocials a TV) 
Durada: 30 min. 
Freqüència suggerida: un cop cada dues setmanes. 
Procediment: el professor selecciona alguns vídeos o relats breus (és a dir, de YouTube) amb 
diferents emocions prosocials i antisocials, o representant accions prosocials. 
A continuació, la classe mira els vídeos, aprenent a reconèixer i assenyalar comportaments i accions 
prosocials. 
 
Roleplay (Realització d’accions prosocials) 
Durada: 15 min 
Freqüència suggerida: Un cop al mes. 
Procediment: treballant en parella, els nens representen algunes de les accions prosocials vistes a 
l’activitat anterior. 
 
 

Activitats educació primària (6-10 anys) 
 

Estudi i treball d'adjectius prosocials (avaluació positiva de l'altre) 

Durada: 30 min. 

Freqüència suggerida: una vegada. 

Procediment: feu una llista o repertori d’adjectius d’elogi entre els companys de classe que s’ha 
d’utilitzar per descriure d’altres. Aprendre´ls i memoritzar-los per dir-los. Es poden fer role-plays 
simulant situacions. 

 

Models prosocials a la televisió (accions prosocials centrades i discutint) 

Durada: 45 min. 

Freqüència suggerida: Un cop al mes. 
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Procediment: seleccioneu, amb l’ajuda / la contribució dels alumnes, algunes pel·lícules o sèries de 
televisió que els agradi veure i aprendre a veure i assenyalar comportaments i accions prosocials 
realitzades pels personatges. 

Dediqueu sessions de classe per discutir-les entre els estudiants, intentant comprendre la seva 
importància i la seva viabilitat en la vida quotidiana dels alumnes. 

 

Fitxes d'activitat 1 (realització d'accions prosocials) 

Durada: 30 min 

Freqüència suggerida: una vegada, al començament del projecte. 

Procediment: respon a la pregunta que apareix en una targeta dient "En què i com voldria que els 
altres m'ajudessin". 

 

Fitxes d'activitat 2 (realització d'accions prosocials) 

Durada: 30 min. 

Freqüència suggerida: Un cop al mes. 

Procediment: respon a la pregunta que apareix en una targeta dient "Quines coses poden ajudar 
els altres i com puc ajudar-los?"; en respondre aquestes preguntes, els estudiants haurien de 
considerar les cinc categories d’accions prosocials: 

 

o Ajudar i tenir cura  
o Donar i compartir  
o Escolta activa 
o Conciliar I aportar harmonia 
o Consolar i confortar als altres  

 
 

Termòmetre d’accions prosocials (focalitzar les accions prosocials s i debatents) 

Durada: 15 min. 

Freqüència suggerida: una vegada al començament del projecte, i després un cop al mes (per 
comparar i ressaltar possibles canvis / millores). 

Procediment: Feu un mural que quedarà enganxat a la paret (cada nen té el control i un informe 
directe de les accions prosocials que ha realitzat durant el dia). Mitjançant gomets o posant creus o 
estrelles a les caselles corresponents. 
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ACTIVITATS EN PROSOCIALITAT 

EDUCACIÓ INFANTIL (3-5 ANYS) 
ACTIVITAT DURADA FREQÜÈNCIA 

SUGGERIDA 

1.  Accions prosocials 30 min  Una vegada 

2. Feedback freqüents 1 min Sempre que sigui necessari 

3.      Reconèixer l’emoció 
o        la sensació que pot 
tenir l’interlocutor 

1 min Sempre que sigui necessari 

4. Videos i contes 30 min Una vegada a la setmana 

5. Roleplay  15 min Una vegada a la setmana 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA (5-10 ANYS) 

1. Estudiar i treballar 
adjectius prosocials 

30 min Una vegada 

2. Models Prosocials a 
la TV 

45 min Una vegada al mes 

3. Fitxes d’activitat 1 30 min Una vegada a l’inici i al final 
del projecte 

4. Fitxes d’activitat 2 30 min 

 

Una vegada al mes 

 

5. Termòmetre  
d’accions prosocials 

15 min  Una vegada a l’inici i al final 
del projecte 
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O2.3: Eines del kit d'avaluació - Líder de la suboferta: UAB 
  
Vam decidir inserir en el present manual algunes eines que poden ser utilitzades pels 
professors (objectius directes del projecte PATH) per avaluar possibles millores dels seus 
alumnes (objectius indirectes) en els tres subdominis diferents (és a dir, cognitius, amb 
especial atenció en atenció, consciència i autocontrol; emotiu, centrat en el coneixement i 
la gestió de les emocions; prosocialitat) que es pot entrenar i millorar mitjançant exercicis i 
activitats descrites a l’O2.2. 
L’ideal seria que es facin avaluacions prèvies. 
És important ressaltar que aquestes eines donarien resultats que no han de ser pensats 
com una avaluació científica i rigorosa, sinó com una eina important que els professors 
poden utilitzar per donar indicacions objectives [tant dins del P.A.T.H. projectar i fora d’ell] 
de la progressió de la classe, identificant per a cada grup d’alumnes els punts forts i els 
principals punts febles. 
 

O2.3.1: Instruments per a avaluar l’autocontrol 
 

a) Eina per a alumnes d’educació infantil (3-5 anys) i alumnes de primària (de 6 a 10 anys) 

 

Tasca de formes bivalents (BST) 

La tasca mesura la capacitat dels nens de suprimir informació irrellevant, entrenant l'autocontrol 
dels nens perquè funcioni fins que s'hagin realitzat processos cognitius d'alta exigència. 

Durant la prova, que normalment es lliura amb un programari dedicat de codi obert (PEBL, 
http://pebl.sourceforge.net), els participants han de determinar si una forma (mostrada al centre de 
la pantalla) és un cercle o un quadrat . Un cop decidit, la resposta es fa clic (amb el ratolí, al teclat 
o a la pantalla) en formes petites i de colors que es presenten a la part inferior de la pantalla (vegeu 
Fig O2.3.a 

 

Fig O2.3.a: a trial of the BST task 

 

 

Sempre es respon als cercles amb la resposta de l’esquerra i sempre es respon als quadrats 
amb la resposta correcta. Tanmateix, aquestes pistes de resposta s’ombregen en vermell 
o blau. En tots els casos, el color és irrellevant i no s’utilitza per prendre la decisió: la forma 
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de l’estímul es presenta ni en vermell, blau o en un traç negre sense omplir. Així, existeixen 
tres tipus bàsics d’assaig: assaigs congruents, neutres i incongruents (vegeu O2.3.b) 

 

 
 

Fig O2.3.b: the three different trial types, explained for both shapes 

 

La tasca es divideix en 5 blocs, de la següent manera: 

 

1. Practica. Al començament de la tasca es dóna un bloc de proves pràctiques, amb un 
exemple de cada tipus d’estímuls (6 assaigs) 

2. Neutral. El bloc neutre consta de traços negres de cercles i quadrats sense color 
d’ompliment per presentar distracció de la tasca d’igualar la forma. (20 assaigs) 

3. Congruent. El bloc congruent consisteix només en estímuls que coincideixen amb un únic 
objectiu tant en forma com en color. És a dir, només s’utilitzen cercles vermells i quadrats 
blaus. (20 assaigs) 

4. Incongruent. El bloc incongruent consisteix en estímuls que coincideixen en forma però 
no en color. És a dir, només apareixen els cercles blaus i els quadrats vermells com a 
objectius. Les instruccions corresponen a la forma. (20 assaigs) 

5. Mixta. El bloc mixt consta dels sis objectius (congruents, incongruents i neutres). El bloc 
mixt conté la meitat de targetes de cada tipus que apareixien als blocs homogenis anteriors. 
(30 assaigs) 

 

El BST es va desenvolupar amb paràmetres específics (és a dir, nombre de blocs, nombre 
d’assajos per a cada bloc, temps màxim per respondre per a cada assaig, establert en 3 
segons), però és molt adaptable i, per aquest motiu, adequat també per a nens molt petits. 
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(tanmateix, és important utilitzar els mateixos paràmetres en les dues sessions d'avaluació 
diferents, per tant, abans i després del lliurament del programa als nens). Si cal (és a dir, si 
no hi ha ordinadors i ordinadors portàtils a l’escola), és possible realitzar una versió no 
informàtica de la tasca (amb targetes); tanmateix, en aquest cas, els professors han 
d’anotar respostes correctes / incorrectes i comptar el temps manualment per establir el 
“termini de resposta”. 
 
Referencies:  
 
Mueller ST, Esposito AG (2014) Programari informatitzat de proves per a l’avaluació de la 
supressió d’interferències en nens i adults: la tasca de forma bivalent (BST) J Open Res 
Softw. 2014 23 de maig; 2 (1): e3. 
 

O2.3.2: eines per avaluar / gestionar les emocions 
a) Eina per a alumnes d’educació infantil (3-5 anys) 

 

Per avaluar el coneixement de les emocions en alumnes d’educació infantil (3-5 anys) 
proposem el Test de coneixement afectiu (AKT; Denham, 1986; Denham, Zoller i Couchoud, 
1994). És una avaluació interactiva que mesura la capacitat del nen d’etiquetar i interpretar 
les emocions amb precisió. L'avaluació es divideix en dues parts: 
- reconeixement de les emocions verbals i no verbals; 
- identificació de la informació contextual donada per emoció. 
 
Segons els objectius del projecte PATH, només utilitzem la primera part de l’avaluació per 
avaluar el coneixement de les emocions en alumnes d’educació infantil. 
 
La primera part avalua les habilitats dels nens per etiquetar emocions mitjançant 
expressions facials emocionals i reconèixer expressions facials emocionals mitjançant 
etiquetes verbals. 
El professor presenta al nen representacions esquemàtiques d’expressions emocionals 
(ANNEX 1). L’avaluació inclou aquestes emocions: feliç, trist, enfadat i amb por. 
El professor presenta les cares per ordre aleatori, pregunta a l’infant “Com se sent?” I el 
nen identifica verbalment cada cara. 
El professor escriu la puntuació del nen a la casella corresponent al full de codificació 
(ANNEX 2): 
 

a. Puntuació de 2 punts per l’emoció correcta 

b. Puntuació 1 punt per una emoció incorrecta que es troba dins de la mateixa valència 
emocional (p. 

"Plorar" per Trist, "espantat" per Enuig, etc.) 

c. Anoteu 0 punts si el nen diu una emoció amb valència contrària (per exemple, “sorprès” 

per espantat, etc.) 
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Aleshores, el professor presenta les cares en un nou ordre aleatori i demana al nen que 
assenyali la cara (pronunciar l’emoció) o “Mostra’m la cara (pronuncia l’emoció)” ja que 
l’experimentador proporciona una etiqueta verbal. 
El professor escriu la puntuació del nen a la casella corresponent al full de codificació 
(ANNEX 2): 
 

a. Puntuació 1 punt si el nen apunta per corregir la cara 

b. Puntuació 0 punt si el nen indica una cara incorrecta amb la valència contrària 

a) Eina per a alumnes de primària (entre 6 i 10 anys) 

 

Llista de verificació de competències emocionals 
Aquesta llista de comprovació avalua les principals habilitats de gestió de les emocions. Va 
ser desenvolupat per Di Pietro en teoria de l'educació emocional racional (Di Pietro, 1992). 
En particular, avalua vuit grups d’habilitats en el context de la competència emocional. 
La idea era adaptar el qüestionari al model PATH tenint en compte només les habilitats que 
aquest model pretén desenvolupar / augmentar en nens de 6 a 10 anys: 
 

1. reconeixement de les principals emocions 

2. reaccions a prohibicions o peticions desagradables 

3. Reaccions a la situació temuda 

4. Reacció a la provocació i prevaricació 

5. prosocialitat 

 

El qüestionari és fàcil d’omplir. Es basa en l’observació dels professors. Volem destacar la 
importància que el professor avaluï els resultats assolits pels nens en la implementació del 
CAMI. Els professors són una part natural de l’entorn escolar i la seva funció d’observadors 
del comportament dels seus estudiants té molts avantatges. De fet, les seves observacions 
són menys propenses a la reactivitat infantil que les valoracions d’observadors 
independents (Hay, Nelson i Hay, 1977). 
 

La interpretació no fa ús de puntuacions sinó que es basa en una anàlisi qualitativa de les 
competències. 
 

0 = Habilitat completament absent 

1 = Habilitat parcialment adquirida 

2 = Habilitat completament adquirida 

 

Els professors hauran de completar aquest qüestionari al principi i al final de l’experimentació del 
model PATH. 



 

 74 

 

A l’annex 5 es pot trobar el qüestionari a utilitzar dins del model PATH. 

 

Referencies: 
 

Camodeca M, Coppola G (2010). Competenza socioemotiva e difficoltà di relazione in età 
prescolare: Un approccio multi-informatore. In E. Baumgartner (a cura di), Gli esordi della 
competenza emotiva. Strumenti di studio e di valutazione: 51-74. 

 

Denham SA (1986). Social cognition, prosocial behaviour, and emotion in pre-schoolers: Contextual 
validation. Child Development 57(1): 194-201. 

 

Denham SA (2006). The emotional basis of learning and development in early childhood education. 
In B. S. Spodek, O. N. (Ed.), Handbook of research on the education of young children (2nd ed): 85-
103. Mahwah, NJ: Erlbaum. 

 

Denham SA, Zoller D, Couchoud, EA (1994). Socialization of preschoolers' emotion understanding. 
Developmental Psychology 30(6): 928-936. 

 

Di Pietro M (2002) L'ABC delle mie emozioni. 8-13 anni. Programma di alfabetizzazione socio-
affettiva secondo il metodo REBT. Edizione Erickson. Trento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.amazon.it/emozioni-Programma-alfabetizzazione-socio-affettiva-secondo/dp/8859006325/ref=dp_ob_title_bk
https://www.amazon.it/emozioni-Programma-alfabetizzazione-socio-affettiva-secondo/dp/8859006325/ref=dp_ob_title_bk
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O2.3.3: eines per avaluar les capacitats prosocials 
 

a) Eina per a pre i post de professors. 

 

SMAP: mesurament d'escala: prosocialitat per a adults (annex 6)(Caprara and al. (2005) 

 

Es tracta d’un qüestionari clàssic, àmpliament utilitzat en investigacions sobre la prosocialitat 
aplicada a l’educació, tot i que els autors pretenen considerar-lo genèric per a adults i per a 
adolescents en les seves dues versions respectives. Els elements s’adapten força al concepte de 
prosocialitat, tot i que no cobreix totes les seves dimensions. 

El seu ús és senzill perquè no té preguntes negatives, de manera que els seus 16 ítems en una 
escala d’1 a 5 reben una puntuació mínima de 16 (16x1) punts fins a un màxim de 80 (16x5). 

El seu aspecte feble principal és que es tracta d’un qüestionari autoadministrat; tanmateix, en el seu 
ús pre i post, pot ser una mesura efectiva del progrés. 

Els moments ideals en què s’ha d’utilitzar el SMAP són: 

- test previ: al començament de la formació del professorat sobre aquests temes; 

- post-test: al final de l'aplicació del model PATH dins de les seves classes. 

 

 

b) Eina per al professorat 

 

PIE (Prosocial Impact Evaluation- Avaluació de l'impacte prosocial) (annex 7) 

Preparat per Robert Roche per a PATH. 

 

Qüestionari auto-cognitiu-conductual de 17 ítems, no validat, però usat amb versions lleugerament 
diferents en diferents cursos (disciplines, postgrau, etc.) de LIPA i que en format pre-post i aplicat 
en mode anònim pot donar compte de l'avaluació. que un participant dóna al seu propi progrés en 
el seu aprenentatge en dimensions com ara 

o Grau d’acceptació 

o grau d’adherència als valors (prosocialitat), 

o grau d’acceptació als conceptes centrals i 

o un grau d’intencionalitat en la seva voluntat d’aplicació en un determinat àmbit, així com 
una certa percepció de la seva pròpia autoeficàcia 

 

El format pre-post pot mostrar possibles avenços en un període no inferior a 3 mesos, especialment 
si s’ha produït una intervenció o un programa presumptament influent en aquest moment. De 
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manera que, de nou, es podria fer una prova prèvia al començament de la formació del professorat 
i un post-test al final del programa PATH. 

 

c) Eines per als professors per tal que opinin sobre el seu propi progrés i el dels seus 
estudiants  

 

IPD - Impacte Prosocial per als Docents (annex 8). Preparat per Robert Roche per a PATH 

 

Tot el que es diu respecte al qüestionari anterior també s'aplica al IPD. 

Es tracta d’un qüestionari de 17 ítems relativament semblant en els seus objectius als PIE: tracta 
de preguntar als professors sobre el seu propi progrés cognitiu, intencional, comportamental, però 
se centra en el progrés observat en els seus estudiants. 

 

Referències 
 
Caprara, Steca, Zelli y Capanna (2005) A new mesure scale for measuring adults’ prosocialness  

European Journal of Psychological Assessment 21: 77-89. 
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ANNEX 1 
 

Coneixement Afectiu. Test de reconeixement de cares  

 

 
 

 



 

 78 

 

ANNEX 2                                             Fulls de prova de cares de prova 
 Expressiu: 

"Com se sent?" 

Receptiu: 

"Assenyala la cara ______." 

Nom del nen/a 
o ID 

Feliç Trist  Espantat Enfadat Feliç Trist  Espantat Enfadat 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 Nota: Puntuació  

2 = emoció correcta 

1 = emoció de mateixa valència 

0 = emoció incorrecta 

Nota: Puntuació 

 

1 = emoció correcta 

0 = emoció incorrecta 



 

 79 

ANNEX 3 
PATH COMPETÈNCIES EMOCIONALS 

CHECKLIST 

NOM DE L’INFANT DATA    
 
 

0 = Habilitat completament 
absent 
1 =  
Competència parcialment 
adquirida 
2 = Habilitat completament 
adquirida 

 
1. RECONÈIXER LES EMOCIONS PRINCIPALS 
1.  

a
) 

Reconeix les emocions a partir de les expressions facials i 
gestos.  

0 1 2 

b
) 

Reconeix emocions relacionades amb determinades conductes. 0 1 2 

c
) 

Reconeix el nom de les principals emocions 0 1 2 

d
) 

Pot indicar sinònims I antònims de les principals emocions.  0 1 2 

e
) 

Reconeix que les emocions poden variar en intensitat.  0 1 2 

 
2. REACCIÓ A LA PROVOCACIÓ 

 

a
) 

Reconeix el dany que produeix el fet de dirigir-se a persones 
amb paraules insultants. 0 1 2 

b
) 

Tolera ser objecte de burla. 0 1 2 

c
) 

Accepta situacions molestes. 0 1 2 

d
) 

Alleuja les reaccions neurovegetatives relacionades amb estats 
d’activació emocional forta. 

0 1 2 
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3. PROSOCIALITAT 
 

a
) 

Col·labora aportant una mica de comoditat quan els recursos 
són limitats 0 1 2 

b
) 

Reconeix que col·laborar facilita l'obtenció de determinats 
resultats. 0 1 2 

c
) 

Sent sentiments positius envers els seus companys. 0 1 2 

d
) 

Proporciona o ofereix ajuda quan la situació ho requereixi. 0 1 2 

 

 
NOTES 
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ANNEX 4 
 

SMAP: mesurament d'escala: prosocialitat per a adults 

 

Àlies o tres números finals del document d’identitat: 

Grup o classe: 

Centre: 

Ciutat: 

 

Les afirmacions següents descriuen un gran nombre de situacions habituals. 

No hi ha respostes "correctes" o "incorrectes"; la millor resposta és la immediata i espontània. 

Llegiu atentament cada frase i marqueu la resposta que reflecteix la vostra primera reacció. 

Llegiu atentament cadascuna d’aquestes frases i contesteu-les posant una creu a la columna que 
descrigui millor com actueu. Gràcies. 

 

1 = mai / gairebé mai és cert 

2 = alguna vegada és cert 

3 = de vegades cert 

4 = sovint és cert 

5 = gairebé sempre / sempre cert 

 
  

1 2 3 4 5 

1 Em complau ajudar els meus amics / col·legues en 
les seves activitats. 

          

2 Comparteixo les coses que tinc amb els meus 
amics.  

          

3 Intento ajudar als altres .           

4 Em mostro disponible per fer activitats 
voluntàriament per a ajudar els que ho necessiten. 

          

5 Sóc empàtic amb aquells qui ho necessiten.            
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6 Ajudo immediatament a aquells qui ho necessiten.           

7 Faig el què puc per ajudar als altres a solucionar 
els seus problemes. 

          

8 Puc sentir de manera intensa allò que els altres 
senten.  

          

9 Estic disposat a posar els meus coneixements i 
habilitats a l’abast dels altres. 

          

10 Intento consolar a aquells que estan tristos.             

11 M’és fàcil oferir diners o les meves coses als 
altres. 

          

12 M’és fàcil posar-me a la pell dels que no estan bé.            

13 Intento ser proper i tenir cura d’aquells que ho 
necessiten.  

          

14 Comparteixo fàcilment amb els amics qualsevol 
bona situació que visc. 

          

15 Intento passar temps amb aquells que es senten 
sols.  

          

16 Sento fàcilment el malestar dels meus amics, fins 
i tot, quan no se’m comunica directament. 
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ANNEX 5 
 

AVALUACIÓ IMPACTE PROSOCIAL (PIE) 

R.Roche (2019) 

 

Nom o 3 nombres finals DNI:  

 

Centre:      Grup:     Data: 

 

Marca amb una creu la resposta d’acord amb el teu grau d’acord amb el contingut dels 
següents ítems: 

 

  

Totalment 
en 
desacord 

 

 

En 
desacord 

 

D’acord
, sovint 

 

D’acord 

 

Molt 
d’acord 

 

1. Crec que els aspectes tractats en el 
programa són interessants. 

     

2. Els valors del programa no són 
aplicables a la vida quotidiana. 

     

3. La metodologia del programa és 
aplicable a la meva feina. 

     

4. Conèixer aquest programa no ha 
suposat cap canvi en la meva manera de 
pensar. 

     

5. Els valors proposats pel programa són 
desitjables. 

     

6. Crec que hauria de fer més 
comportaments prosocials. 

     

7. No he notat cap canvi en la meva forma 
d’actuar des de que segueixo el 
programa. 

     

8. Tinc una disposició més prosocial en 
la meva forma d’actuar. 
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9. He canviat, cap a millor, algun aspecte 
del meu comportament. 

     

10. Estic introduint la prosocialitat en el 
meu àmbit professional. 

     

11. Penso actuar encara de forma més 
prosocial. 

     

12. Crec que ho aconseguiré.      

13. Estic segur que ho aconseguiré.      

14. El meu desig d’actuar de manera prosocial (marca amb una creu) 

o Han augmentat 
o S’han mantingut igual 
o Han disminuït 

15. He augmentat les accions prosocials (marqueu només amb una creu entre les situacions 
en què ha passat) 

o La parella 
o La família 
o Els companys/es de feina 
o Persones en el lloc de treball 
o Amistats  
o Els veïns/veïnes 
o Associacions/partits 
o Estrangers en necessitat. 
o Els meus estudiants. 
o ………………………………. 

 
 

16.  Des de que actuo de manera prosocial, he notat diferències en: 

o En mi mateix 
o La parella 
o La família 
o Els companys/es de feina 

o Els veïns/veïnes 
o Partits/Associacions 
o Clima de feina 
o Els meus/ves estudiants 
o .................................. 

17. Hi ha hagut comportaments prosocials al meu voltant durant l'aplicació del programa: 

o Moltes 
o Bastants 
o Algunes 
o Poques 
o Cap      

 

Què destacaria? .............................................. ............................................ 

 



 

 85 

ANNEX 6 
 

Impacte Prosocial en els docents IPD-  

R.Roche (2019) 

 

Nom del docent: 

Lloc: 

Nom del Grup: 

Nombre de membres del grup: 

 

Marca amb una creu la resposta d’acord amb el teu grau d’acord amb el contingut dels 
següents ítems: 

 

 Totalment 
en 
desacord 

En 
desacord 

D’acord 
sovint 

D’acor
d 

Molt 
d’acord 

1. Crec que els aspectes tractats en 
l'experiència interessen els 
infants 

     

2. Crec que els aspectes tractats en 
l’experiència són d’interès per 
als docents 

     

3. Crec que els valors de 
l’experiència són aplicables a la 
vida diària dels nens 

     

4. Crec que els valors de 
l’experiència són aplicables a la 
vida diària dels professors 

     

5. Crec que la metodologia de 
l’experiència es pot recrear en 
altres contextos i amb altres 
finalitats 

     

6. Conèixer aquest programa ha 
suposat canvis en la meva 
manera de pensar 

     

7. Els valors proposats per 
l’experiència són interessants 
per a aplicar amb els infants 

     

8. He notat canvis en la manera de 
pensar dels infants 
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9. Noto que els infants manifesten 
una disposició més prosocial en 
la seva forma d’actuar 

     

10. Noto que, com a docent, 
manifesto una disposició més 
prosocial en la meva manera 
d’actuar i en el meu entorn 

     

11. Els infants han canviat aspectes 
del seu comportament 

     

12. Els infants manifesten, a partir 
d’aquesta experiència, que 
actuen d’una manera més 
prosocial 

     

13. Crec que els infants començaran 
a actuar de manera més 
prosocial 

     

14. Estic segur que els nens podran 
actuar d’una manera més 
prosocial 

     

 

 

(Posa una creu a la resposta corresponent) 

Les seves accions de manera prosocial: 

o Han augmentat. 
o S’han mantingut igual, 
o Han disminuït 

Els infants diuen que han incrementat les seves accions prosocials amb:  

o Les seves famílies  
o Els seus amics/gues  
o Els companys/es d’aula 
o Els veïns/veïnes  
o Els docents  
o Desconeguts/des 

Durant l’aplicació del programa s’han produït comportaments prosocials en els infants: 

o Molts 
o Bastants 
o Alguns 
o Cap 

Què destacaria? ..............................................? 
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