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Antecedents 

 

Tot i que ja fa gairebé deu anys que la publicació de Goleman, convertida en best-seller, 

va deixar constància de l’existència de diverses investigacions (Gardner, 1995; Salovey 

y Mayer, 1990) que posaven de manifest que el desenvolupament de la personalitat pot 

ser fins i tot més important que el desenvolupament de la dimensió cognitiva, el cert és 

que el nostre sistema educatiu segueix prioritzant aquesta última. 

 

No obstant això, des d’aleshores diversos professionals (orientadors, pedagogs, 

psicopedagogs, psicòlegs, professorat de primària i secundària, tutors, educadors 

socials, treballadors socials, tècnics en recursos humans, especialistes en formació, etc.) 

i altres professionals de l'ajuda (metges, infermers, advocats, i altres) que interactuen 

contínuament amb altres persones, en situacions delicades, on les emocions estan a flor 

de pell i poden ser motiu de conflicte, han pres consciència de la importància d’educar 

les emocions però sovint se senten molt insegurs i ens han manifestat en repetides 

ocasions la seva necessitat de formar-se sobre aquest tema. 

 

En aquesta línia, probablement la Universitat de Barcelona hagi estat pionera en la 

introducció de l'Educació Emocional en la formació inicial dels professionals de 

l'educació. Des del curs 1997/98, en el marc d'una assignatura que actualment és de és 

de lliure elecció i que abans era optativa de l'ensenyament de Pedagogia, el nom de la 

qual és "Programes de desenvolupament personal i social", s'han treballat continguts 

sobre educació emocional. En el mateix curs també s’introdueixen continguts 

d’educació emocional en una matèria de lliure elecció de Psicopedagogia: “Orientació i 

tutoria en l'educació secundària". Així mateix, el programa de doctorat del departament 

MIDE inclou des del curs 1998/99 la matèria: "Orientació psicopedagògica: educació 



emocional". En el curs 1999-2000 s’introdueix una assignatura de lliure elecció sobre 

“Educació emocional” en el títol de Psicopedagogia. 

Per extensió creiem interessant posar de manifest que també s'ha començat a introduir 

aquesta temàtica en la formació continuada del professorat, concretament des del 

Col·legi de Llicenciats es va incloure aquesta temàtica a l’Escola d’Estiu el 1998, amb 

el títol d’"Acció tutorial i Educació Emocional". Axí mateix a l' ICE de la U.B. s’han 

ofertat des de 1999 diferents cursos sobre "Educació Emocional". 

 

En aquest context, des del curs 2002-2003 s’imparteix el Postgrau en Educació 

Emocional a la UB, que pretén contribuir al desenvolupament de les competències 

emocionals, que tot professional necessita, però en particular dels educadors i els 

professionals de l'ajuda que desitgen una formació actualitzada i de rigor que els apropi 

a les darreres experiències i avanços sobre aquesta qüestió i els serveixi d’estímul i ajut 

per aplicar l’educació emocional a la seva pràctica professional.. 

 

Presentació de l’experiència: el Postgrau en Educació 
emocional. 

 

El nostre postgrau es va concebre amb el propòsit d’oferir una bàse teòrico-pràctica 

extensa no cenyida a cap disciplina teòrica en concret ni tampoc a cap corrent pràctica 

en particular. Així en la seva primera edició es van disenyar 160 hores de formació que 

prentés un ampli ventall de continguts tant des del punt de vista de la reflexió teòrica 

com des de la presentació de diverses experiències interessants perque cada participant, 

en funció dels seus interessos i necessitas, pogués avançar de forma seriosa en la 

pràctica de l’educació emocional. La característica distintiva esencial es podria resumir 

en el proposit de facilitar l'adquisició de compències genèriques o transversals perque 

serveixin en un doble sentit: 

a) com a forma de desenvolupament personal i professional dels assistents.  

b) per poder-ho ensenyar a altres persones, fent una autèntica formació en 

cascada. 

Dit això ens disposem a presentar alguns des trets definitòris del postgrau: objectius 

generals, continguts, metodologia i per acabar ferem menció a les consideracions 

extetes de l’avaluació de la primera edició. 

 



Ojectius generals 

 

 Conèixer el marc teòric sobre les emocions com a fonament de la pràctica de 

l'educació emocional.  

 Adquirir capacitat per regular les pròpies emocions en situacions estressants o de 

conflicte. 

 Adquirir competència social per establir bones relacions amb altres persones i 

dinamitzar grups.  

 Disenyar,  planificar, posar en pràctica i avaluar programes d'educacio 

emocional.  

 Conèixer les tècniques principals per a la pràctica de l'educació emocional i 

experiencies diverses exemplificadores.  

 

Continguts del curs 

 

Podem agrupar els continguts del curs en diferents blocs, tal com presentem a 

continuació: 

1 Marc conceptual de les emocions.- Concepte d’emoció. Components de 

l’emoció. Tipología de les emocions. i classificació de les emocions. Intensitat, 

especificitat i polaritat. Les emocions agudes: ira, ansietat, tristesa, por, alegria; 

les emocions problemàtiques i les emocions estètiques. Els fenòmens afectius. 

Les emocions i la salut. Les teories sobre les emocions.i les diverses tradicions o 

enfocaments: filosòfica, literària, evolutiva, neurocientífica, terapèutica, etc. 

L’emoció en els paradigmes científics. Els constructes de “benestar subjectiu”i 

de “Fluir” (flow). 

2 La intel·ligència emocional.- De la intel·ligència clàssica a la intel·ligència 

emocional. La teoria de les intel·ligències múltiples. Naturalesa de la 

intel·ligència emocional. Implicacions psicopedagògiques. 

3 L’educació emocional: característiques generals.- Justificació, importància i 

necessitat de l’educació emocional. Destinataris. Objectius. Continguts. Models 

d’intervenció. Materials curriculars. Avaluació. El desenvolupament de les 

competències emocionals: un enfocament del cicle vital. Aplicacions a la 

pràctica en diferents contextes. Disseny, aplicació i avaluació de programes 



d’educació emocional. 

4 La competència emocional: Competènica o competències?. Consciència 

emocional. Regulació emocional. Autonomia personal. Intel·ligència 

interpersonal. Habilitats de vida i benestar subjetiu. 

5 Aplicacions de l’educació emocional.- L’educació emocional en l’educació 

formal: infantil, primaria, secundaria. L’educació emocional com a tema 

transversal i a la tutoria.La dimensió emocional en la salud. Educació emocional 

i educació moral. L’emoció en les relacions socials, en la resolució de conflictes, 

en l’art, en la formació continua, en els medis comunitaris i a les organitzacions, 

etc. 

 

Metodologia docent 

 

Algunes classes són inevitablement magistrals per tal d’exposar continguts essencials. 

Però la majoria inclouen activitats pràctiques i vivencials, sovint dinamitzades pel 

professorat. L’assoliment dels continguts exposats en el temari requereix del treball 

individual i continuat de l’alumnat, de la lectura i comprensió dels documents 

recomanats, del seguiment de les exposicions del professorat i de la participació en 

discussions en petit i gran grup així com en les dinàmiques i exercicis que el professorat 

proposa. Així mateix cada alumna elabora un projecte personal que compta amb 

l’assessorament personalitzat per part de professors-tutors del postgrau. Aquest projecte 

està directament vinculat amb els interessos dels estudiants fet que facilita 

l’aprofundiment i l’extensió de l’educació emocional a camps nous com es veu a la 

taula següent. 



 

Temàtiques treballades en els projectes de l’alumnat 

 Educació emocional als centres penitenciaris. 

 Educació emocional: Disseny i avaluació de programes. 

 Programa de alfabetització emocional: aplicació i avaluació en 1er d’educació primària. 

 L’educació emocional en els processos de dol. 

 Curs d’educació emocional per a futurs pares. 

 Qüestionari de educació emocional per a entrenadors de joves jugadors de tenis. 

 La interpretació d’emocions en infants de 3 a 7 anys: creació d’un instrument de mesura i estudi 

evolutiu. 

 L’avaluació de les emocions: qüestionari per avaluar les competències emocionals de l’alumnat 

de secundaria obligatòria. 

 Proposta d’educació emocional per a nens i nenes en situació de risc social. 

 Introduïm l’educació emocional a les tècniques d’estudi de secundària i batxillerat. 

 Dramatització: un mètode per a l’ensenyament de la llengua estrangera. 

Temàtiques que s’avancen per a futurs projectes 

 Elaboració de materials d’educació emocional utilitzant mitjans audiovisuals. 

 Educació emocional i salut. 

 Les emocions a la literatura. 

 Educació emocional per a pares.  

 Educació emocional per a població amb necessitats educatives especials. 

 

 

 

Consideracions de l’avaluació de la primera edició. 

 

Amb la finalitat d’anar millorant l’organització d’aquest postgrau s’ha optat per obtenir 

informació tant de l’alumnat com del professorat. En aquest sentit l’alumnat ha de 

valorar, tant de forma quantitativa com qualitativa: 

 certs aspectes docents de cadascuna de les sessions, complimentat un breu 

qüestionari en acabar cada sessió o grup de sessions; 

 la participació del seu tutor en el desenvolupament del projecte/treball del curs, 

complimentant un qüestionari en finalitzar el postgrau; 

 el postgrau en sentit global, contestant unes preguntes incloses en el mateix 

qüestionari de valoració del tutor al finalitzar el postgrau. 



 

El professorat ha de complimentar un autoinforme sobre la seva pròpia docència i 

l’organització del postgrau. 

 

Un cop analitzades les dades obtingudes es retorna un informe a cada docent participant 

en el postgrau on es pot comparar l’opinió de l’alumnat sobre la docència en global del 

postgrau amb la del docent en particular, amb la finalitat que pugui prendre les mesures 

que consideri oportunes. 

 

Globalment es pot comentar que els indicadors avaluats per part de l’alumnat sobre les 

sessions del postgrau superen en la seva majoria la puntuació de 8, en una escala sobre 

10. Entre els aspectes més ben valorats destaca “La competència general del formador 

en la matèria” mentre que els aspectes menys ben valorats, tot i que tenen puntuacions 

properes a 8, són “El seu ritme de classe és amè i estimula interès” i “Crea un clima 

positiu a l’aula i estimula la participació”. 

 

La informació qualitativa obtinguda en les preguntes obertes dels qüestionaris 

d’avaluació s’ha sintetitzat en la taula següent, tot i que en la gran majoria de casos 

aquestes preguntes es van deixar sense contestar. Per tant, s’ha de considerar que la 

informació analitzada qualitativament no és representativa de l’opinió de la majoria dels 

alumnes ni del professorat implicat, però en algun cas dóna alguna orientació de cara a 

la millora en futures edicions del postgrau. 

 



De l’alumnat sobre les sessions 

 
 El tema de llengua vehicular (castellà) no està ben resolt. Crec que se n’hauria de parlar i 

consensuar com s’ha fet amb altres temes (horaris, posició taules, etc.) 

 L’organització del postgrau està sent excel·lent. La disposició par part de la coordinació del 

curs per a que tots els alumnes treguin el major profit és molt al·lentadora. 

 25 i 26/10/2002 (Teories de l’emoció El tema és important però va ser massa teòric. 

 La metodologia de treball en el postgrau és molt interessant ja que el professorat, molt ben 

format i amb un ampli recorregut de recerca, és un regal. Convindria tenir amb antelació algun 

document del professorat per poder anar a classe amb preguntes, comentaris i fer aportacions 

valuoses en les conferències. 

 13/12/2002 (Consciència emocional ): El fet que les conferenciants volguessin fer una sessió 

molt pràctica al final va acabar donant la impressió que en el fons no es va aprofundir en res i 

les idees van quedar poc clares. 

De l’alumnat sobre els tutors 

 
 Poques tutories i de poc temps. 

 Caldria valorar l’esforç personal dedicat per part de l’alumne. 

 S’ha pogut treballar de forma autònoma però l’alumnat també hagués pogut fer més consultes al 

tutor. 

 El tutor va ajudar a trobar el nord del projecte. 

 Tenir molt bagatge de coneixements no és suficient per a poder dur a terme un seguiment i una 

tutorització. 

 Cal comptar amb tutors interessats i compromesos amb el postgrau. 

De l’alumnat sobre el postgrau en general 

 
 Les expectatives s’han superat. 

 El que s’ha après es podrà aplicar al treball quotidià. 

 L’organització del postgrau ha facilitat un ambient molt positiu. 

 El tema de l’idioma vehicular del postgrau no està ben resolt. 

 L’avaluació de les sessions s’hauria de fer immediatament després d’acabar-les o a la setmana 

següent com a màxim. 

Del professorat (autoinforme) 

 
 Caldria millorar la puntualitat de l’alumnat a l’hora de començar les sessions. 

 Falten hores per posar en pràctica els continguts treballats a nivell teòric. 

 Sembla que interessa el tema de la gent gran i per tant es podria ampliar el nombre d’hores 

dedicat. 
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