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En l’àmbit de l’educació podem distingir entre mestres, profes-
sors, instructors i educadors. Denominem mestres els pro-
fessionals de l’educació que es dediquen a l’educació infantil i 
primària, i professors, els qui es dediquen a l’educació secun-
dària i superior. Alhora, tots poden ser simples instructors o 
educadors, que són els qui ensenyen continguts i habilitats 
sobre un ampli camp de coneixements referits al món extern 
en general. Per bé que aquest factor és molt important, tam-
poc no n’hi ha prou.

Ens cal una formació de les persones que es plantegi des de 
la globalitat. És a dir, es necessiten educadors que es preocu-
pin pel desenvolupament de la personalitat de manera inte-
gral. Es tracta de plantejar una educació feta des de dins que 
complementi la instrucció duta a terme des de fora. Això vol 
dir incloure en l’educació el principi socràtic: «Coneix-te a tu 
mateix», que al seu torn significa educar perquè la ciutadania 
pugui viure i conviure en pau i en democràcia, construint de 
forma col·laborativa el benestar personal i social. Aquest pro-
cés implica, doncs, anar molt més enllà de la mera instrucció 
en les matèries acadèmiques ordinàries.

A aquest projecte poden contribuir-hi tant mestres com pro-
fessors, però a més hi poden contribuir també les famílies, 
la classe política, les persones amb projecció mediàtica, els 
mitjans de comunicació i la societat en general. Es pot ben dir 
que «tots som educadors» i que qualsevol element del nostre 
entorn pot contribuir a l’educació. Els videojocs, doncs, són un 
d’aquests elements.

Els videojocs tenen un poder d’atenció extraordinari sobre els 
nens, els joves i els adolescents. Un jove que no és capaç d’es-
tar-se quiet a classe, en canvi es pot passar hores manipulant 

PRòlEg
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un videojoc, i el mateix passa amb un adolescent que s’avor-
reix a classe. Hi ha múltiples raons per les quals els videojocs, 
com també molts altres recursos tecnològics, s’haurien d’uti-
litzar en la seva dimensió educativa. Aquesta utilització és un 
projecte de futur sobre el qual encara falta fonamentació teò-
rica, recerca empírica, materials pràctics i estratègies efecti-
ves per a la difusió general.

L’educació emocional té com a finalitat el desenvolupament 
de competències emocionals. Aquestes competències s’han 
d’entendre com a competències bàsiques per a la vida que, 
malauradament, no formen part del currículum acadèmic. Els 
videojocs poden oferir un espai idoni per contribuir al desen-
volupament d’aquestes competències, com a estratègia com-
plementària a l’educació formal.

Gemma Filella reuneix una sèrie de característiques que 
l’acrediten com la persona idònia per abordar aquest projec-
te. D’una banda, és una reconeguda especialista en educació 
emocional, tema sobre el qual ha creat diversos cursos de 
postgrau i màster a la Universitat de Lleida i ha investigat i 
publicat múltiples treballs, i de l’altra, és una especialista en 
educació no formal, que és la que té lloc fora dels centres 
educatius ordinaris. Va redactar la seva tesi doctoral, i diver-
ses publicacions posteriors, sobre l’educació en el context no 
formal. En tercer lloc, com a conseqüència del seu interès en 
l’educació emocional en el context no formal, s’ha anat especi-
alitzant en un tema tan específic com l’educació a través dels 
videojocs. Gemma Filella és un dels membres més actius del 
GROP (Grup de Recerca en Orientació Psicopedagògica), del 
qual és coordinadora a la Universitat de Lleida. Aquest grup 
de recerca és de caràcter interuniversitari i té les seves seus 
principals a la Universitat de Lleida i a la Universitat de Bar-
celona. Però, a més de tot plegat, Gemma Filella és sobretot 
una persona extraordinàriament humana, implicada en la vida 
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professional universitària, compromesa amb la família, sem-
pre disponible per als amics, sempre disposada a ajudar a qui 
ho necessiti i amb una gran capacitat per potenciar l’educació 
en sentit ampli.

És en aquest context on s’ha d’ubicar el videojoc per al desen-
volupament de les competències emocionals en el nen Happy 
8-12, que pot considerar-se com un recurs didàctic, més enllà 
d’un simple joc. En aquest document que l’acompanya es res-
salta la importància de les emocions en el quefer diari i s’apor-
ten elements que justifiquen la seva importància en el marc de 
l’educació emocional.

Un dels fonaments de l’educació emocional és a la neurocièn-
cia, que en els últims anys s’ha desenvolupat de forma espec-
tacular, i ha aportat evidències sobre el funcionament de les 
emocions d’on es deriven aplicacions per a la pràctica.

La regulació emocional és un dels objectius d’aquest joc i de 
l’educació emocional en general. Els conflictes i la violència 
tenen un substrat emocional de primer ordre, que afecta la 
forma d’afrontar les situacions conflictives. La regulació emo-
cional és un factor essencial en moltes situacions de la vida, 
entre les quals la solució positiva de conflictes, la prevenció 
de la violència i la construcció del benestar personal i social. 
D’aquí neix la importància de dedicar-hi la màxima atenció.

Els professionals de l’educació i les famílies tenen un gran im-
pacte en la regulació emocional de les futures generacions. En 
aquesta obra se’ls assigna un paper molt important, perquè 
també són elements per a l’educació en valors. I què són els 
valors sinó la implicació emocional en alguna cosa a la qual 
assignem importància? Per tot plegat aquesta proposta no és 
solament un simple joc, sinó un instrument per a l’educació en 
valors, que tant ens cal en la societat actual.
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Un bon ús i aprofitament d’aquest videojoc per part dels nens i 
nenes, amb el suport i la supervisió d’educadors i famílies, pot 
representar un recurs que incideixi favorablement en el desen-
volupament personal, en la convivència social i en el benestar 
general.

Rafael Bisquerra Alzina
Catedràtic d’Orientació, Universitat de Barcelona
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Per què hem d’entrenar la intel·ligència emocional enfoca-
da a la resolució de conflictes?
Resoldre els conflictes de manera satisfactòria té molts bene-
ficis a tots els nivells, per bé que, també es pot constatar que 
la resolució satisfactòria dels conflictes no és una pràctica ha-
bitual en la població mundial.

Tal com diu Ortega (2008) «els éssers humans al llarg de la 
nostra vida i en interacció amb els altres, desenvolupem ha-
bilitats que ens permeten conviure en comunitat. No obstant 
això, el fet de dominar certes habilitats i que aquestes ens per-
metin viure i conviure no vol dir que ho fem de forma saluda-
ble i autònoma. Depenent de la naturalesa i la utilitat que fem 
d’aquestes habilitats, el nostre desenvolupament personal i la 
nostra convivència seran d’una manera o d’una altra».

De fet, molts conflictes que es generen, ja siguin en l’àmbit la-
boral, familiar, escolar, etc., augmenten de dimensió fins al punt 
de poder arribar a situacions extremes, que després són difícils 
d’aturar i solucionar, com ara el bullying o assetjament escolar, 
el mobbing o assetjament laboral, les ruptures familiars... 

Les investigacions en neurociència avalen la idea que les 
emocions tenen un paper molt important en la nostra vida a 
l’hora de prendre decisions sobre la nostra manera d’actuar, i 
per tant, també, en la resolució dels conflictes que ens anem 
trobant. Les investigacions científiques ens permeten afirmar 
que no resolem els conflictes de forma satisfactòria perquè 
gestionem inadequadament les emocions, tant de manera 
individual com col·lectiva. Per aquest motiu hem d’aprendre 
a gestionar correctament les nostres emocions per tal de ser 
més intel·ligents en l’àmbit emocional.

S’han aplicat i avaluat molts programes d’educació emocional 
en els últims deu anys, i els resultats són molt encoratjadors 

INtRODUCCIó
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per als educadors, mestres i pares. Podem afirmar que l’edu-
cació de les emocions és una bona mesura preventiva de la 
violència, el consum de tòxics, la depressió, el suïcidi, etc. (Bis-
querra, 2000, 2008, 2009).

Cal destacar que des de 1997 el Grup de Recerca en Orienta-
ció Psicopedagògica ha creat escola en aquest sentit i aques-
ta obra és fruit de tota la investigació duta a terme durant 
aquests darrers anys.

Per què hem de fer servir un videojoc com a eina per edu-
car les emocions? 
Perquè coincidim amb Jane Mcgonigal (2001) en el fet que els 
jocs i els videojocs són una poderosa eina per al canvi, per mi-
llorar el món.

També són un instrument que facilita la feina al professorat 
i als pares i motiva els nens. Veurem que resoldre conflictes 
no és una tasca fàcil, però cal posar eines a l’abast dels nens 
perquè puguin aprendre a fer-ho.

En resum, creiem que ensenyar a resoldre els conflictes de ma-
nera satisfactòria pot enfortir el desenvolupament personal del 
nen i ajudar-lo a prevenir dificultats més serioses que poden 
sorgir durant l’adolescència i, més enllà, en la vida adulta.

En l’estructura d’aquesta obra, hi podem distingir dues parts. La 
primera, pretén transmetre al lector la importància de les emoci-
ons en la nostra vida diària. Això implica atorgar al fenomen emo-
cional i als seus mecanismes cerebrals associats un paper primor-
dial pel que fa al desenvolupament afectiu i social de les persones 
i, consegüentment, al seu benestar i qualitat de vida. La segona 
part (a partir del capítol 6), en canvi, analitza l’aplicació pràctica de 
totes aquestes investigacions en l’educació dels nostres fills.
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1. Les emocions són importants en la vida 
quotidiana

Per començar a entendre el paper de les emocions en el nostre 
comportament diari, només cal que ens endinsem en les situa-
cions següents.

Situació 1
Imaginem que ens conviden a fer una passejada per un jardí pre-
ciós, encara que ens avisen que hi ha aranyes, per bé que està 
comprovat que TOTES són inofensives. Entrem al jardí i ens cau 
una aranya gran a la cara del primer arbre que trobem. Gairebé 
tots els humans reaccionaríem amb un bon ensurt, cridant, sal-
tant, corrent, etc. 

PREGUNTA: Nosaltres havíem entès perfectament que eren 
inofensives, oi?

RESPOSTA: Sí, però l’emoció de la por (allotjada al sistema 
límbic del cervell) actua abans que la part cognitiva / racional 
(allotjada al neocòrtex).

Situació 2
Un nena de 5 anys, que sap que no es pot pegar, juga amb un ca-
mió que li agrada molt. Llavors se li acosta un company de classe 
i l’hi pren de les mans. La nena li pega.

PREGUNTA: La nena entén perfectament que no es pot pegar?
RESPOSTA: Sí, però l’emoció de la ira actua més ràpidament 

i intensament que la part cognitiva / racional del nostre cer-
vell.

Tal com podem observar, les emocions actuen abans que la 
raó, que la cognició, i és en aquest sentit que al llarg d’aques-
ta obra intentarem explicar més àmpliament com i per què el 
nostre cervell està preparat, de primer, per salvar-nos la vida, i 
després, per pensar i ser feliços.
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Però, què són les emocions? 

L’any 2000 Rafael Bisquerra va publicar el primer manual sobre 
educació emocional en llengua castellana, la qual cosa li atorga 
el qualificatiu de pare de l’educació emocional a l’Estat espanyol. 
Després d’una exhaustiva revisió teòrica, defineix l’emoció com 
«un estat complex de l’organisme caracteritzat per una excitació 
o pertorbació que predisposa a l’acció». Les emocions es generen 
com a resposta a un esdeveniment extern o intern. 

També afirma que poques vegades es produeixen situacions 
en les quals només actuiï una sola emoció. No obstant això, a 
efectes pràctics és útil analitzar cada emoció de forma indepen-
dent. Molts analistes de les emocions han distingit entre emo-
cions bàsiques (primàries o fonamentals) i emocions complexes 
(secundàries o derivades).

Les emocions bàsiques, també denominades primàries, ele-
mentals o pures, es caracteritzen, en general, per una expressió 
facial característica i una disposició típica d’afrontament. Per 
exemple, la forma impulsiva d’afrontar la por és escapant-se, la 
d’afrontar la ira, l’atac. 

Les emocions complexes deriven de les bàsiques, i de vegades són 
el resultat d’una combinació entre aquestes. No presenten trets faci-
als característics ni una tendència particular a l’acció. La gelosia, per 
exemple, és una emoció complexa i la seva forma d’afrontament pot 
ser molt diferent en funció de la persona i les circumstàncies.

A l’hora de classificar-les, val a dir que no existeix un consens 
en la categorització de les emocions bàsiques, i encara menys en 
les complexes; però aquesta obra treballarà a partir de la classi-
ficació proposada per Bisquerra (2000). En aquesta classificació 
es pot distingir entre emocions bàsiques positives, negatives i 
ambigües, tal com podem veure en el taula següent.

M’agradaria fer èmfasi en el fet que totes les emocions són im-
prescindibles per viure, encara que de vegades ens compliquen 
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l’existència, sobretot les negatives (por, ira, etc.), però també les 
positives, com l’eufòria, que la sentim quan tenim una excessiva 
alegria i ens impedeix prendre les decisions de manera correcta.

Emocions negatives

Ira: ràbia, còlera, rancúnia, odi, fúria, indignació, ressentiment, 
aversió, exasperació, tensió, excitació, agitació, acritud, animadver-
sió, irritabilitat, hostilitat, violència, enuig, gelosia, enveja, impo-
tència.
Por: por, horror, pànic, terror, neguit, ensurt, fòbia.
Ansietat: angoixa, desesperació, inquietud, estrès, preocupació, an-
hel, neguit, nerviosisme.
Tristesa: depressió, frustració, decepció, aflicció, pena, dolor, pesar, 
desconsol, pessimisme, malenconia, autocompassió, soledat, desà-
nim, desgana, enyorança, abatiment, disgust, preocupació.
Vergonya: culpabilitat, timidesa, inseguretat, vergonya aliena, xa-
fogor, pudor, rubor.
Aversió: hostilitat, menyspreu, acritud, antipatia, rebuig, recel, fàs-
tic, repugnància.

Emocions positives

Alegria: entusiasme, eufòria, excitació, contentament, delit, diver-
sió, plaer, entreteniment, gratificació, satisfacció, caprici, èxtasi.
Amor-Estima: afecte, tendresa, simpatia, empatia, acceptació, cor-
dialitat, confiança, amabilitat, afinitat, respecte, devoció, adoració, 
veneració, enamorament, àgape.
Felicitat: joia, tranquil·litat, pau interior, placidesa, satisfacció, be-
nestar.
Emocions ambigües: sorpresa, esperança, compassió.

Lazarus (2000) va afegir la gratitud com a emoció positiva i 
l’alleujament com a emoció ambigua bàsica.
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Emocions  
bàsiques 

 i complexes 
més comunes

Quan les sentim?

Ira
• Quan les coses no passen com volem.
•  Quan algú no ens tracta com creiem que ens 

mereixem.

Por
•  Davant d’un perill físic real i imminent, concret 

i inevitable: una forta tempesta, un accident, etc.

Ansietat
•  En aquest cas el perill no és concret ni palpable, 

sinó que es tracta de percebre una amenaça in-
certa, per això potser és més difícil de tractar.

Tristesa
•  Quan experimentem una pèrdua irreparable 

d’algú (o alguna cosa) que volem.

Vergonya
•  Quan la nostra manera d’actuar no s’assembla a 

la que tindria el nostre jo ideal.

Culpa • Quan transgredim un imperatiu moral.

Repugnància
•  Quan estem massa a prop d’alguna cosa (objec-

te, idea) no desitjada.

Gelosia
•  Ressentiment davant d’una tercera part per 

l’amenaça o pèrdua de l’afecte d’una altra per-
sona.

Enveja • Quan volem el que un altre té.

Alegria • Quan estem contents, animats.

Amor-estima
•  Quan sentim un gran afecte envers altres per-

sones, objectes o éssers vius que no ha de ser 
necessàriament recíproc.

Gratitud
•  Quan apreciem o reconeixem un benefici que 

s’ha rebut o es rebrà.

Felicitat
•  És l’emoció més desitjada, implica satisfacció i 

absència de patiment.
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Alleujament • Quan deixem de sentir un patiment.

Sorpresa
•  És la reacció davant d'un fet no esperat. Pot ser 

positiva o negativa, i obre la porta a les altres 
emocions. 

Esperança
•  Quan no sentim satisfacció, però sentim opti-

misme envers la idea de millorar.

Compassió
•  Quan ens sentim molt afectats pel sofriment 

d’un altre.

És convenient destacar que les emocions tenen tres tipus de 
components: fisiològic (canvis corporals), cognitiu (pensaments) 
i comportamental (conducta).

Des del punt de vista psicofisiològic, podem afirmar que les 
emocions generen uns canvis corporals involuntaris. Per exem-
ple, quan algú ha d’interpretar una obra de teatre davant d’un 
gran nombre de persones, l’emoció més característica que ens 
envaeix és la por. Aquesta mena d’emoció, com totes les altres, 
desperta en nosaltres un tipus de simptomatologia característica. 
Les mans ens comencen a suar, percebem una gran opressió al 
pit (o el que col·loquialment en diríem un nus a la gola) i de 
sobte, sembla que hem oblidat el guió de l’obra perquè som inca-
paços de recordar les frases que prèviament havíem memoritzat. 
Aquest tipus de reaccions físiques davant d’una emoció determi-
nada, com és per exemple la por, són les respostes físiques que el 
nostre cos experimenta a partir d’aquesta emoció.

Un altre dels sistemes que es veuen implicats en l’experimen-
tació d’una emoció en concret és el sistema cognitiu. Aquest 
sistema fa referència a la presa de consciència de les emocions 
que sentim i als pensaments que es desencadenen quan expe-
rimentem aquestes emocions. En el cas que estàvem relatant és 
fàcil que davant la por escènica un pensi que no podrà seguir 
el guió de manera coherent i que per culpa seva l’obra serà un 
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desastre. Aquesta mena de pensaments pot fer augmentar la in-
tensitat d’aquesta emoció, i per tant, implicar una retroalimenta-
ció entre el tipus de pensament i el procés emocional. Dit d’una 
altra manera, els estudis neurocientífics ens demostren que ex-
perimentar uns tipus de pensaments, moltes vegades implica 
uns patrons d’activitat neuronal determinada i per tant, de mica 
en mica, l’experiència emocional davant un tipus de situacions 
determinades condicionarà el nostre pensament i aquest anirà 
configurant al seu torn els processos emocionals que experimen-
tem. Així doncs, l’experiència i els records de situacions passades 
implicaran que nosaltres experimentem una determinada emo-
ció davant d’una situació concreta. A la vegada, el fet d’experi-
mentar aquesta emoció implicarà també un tipus de pensaments 
concrets. És per això que diem que és un procés de retroalimen-
tació. Els processos emocionals impliquen processos cognitius i 
els processos cognitius impliquen també processos emocionals.

Finalment, hem d’esmentar que en els processos emocionals 
també hi intervé el sistema conductual, que al capdavall és el 
més fàcil d’observar perquè és la resposta que desencadenem da-
vant de l’experimentació de l’emoció, ja que l’emoció predisposa 
a l’acció. Si en aquest precís instant hem de sortir a l’escenari a 
actuar davant el públic i, com hem comentat, ens envaeix una 
gran sensació de por, és probable que les meves primeres parau-
les s’escoltin entretallades i em situï en l’escenari amb gran rigi-
desa sense fer cap gest, i fins i tot em pugui decidir a no actuar.

Però si ens aturem a pensar en la quantitat de persones que 
surten a l’escenari cada dia, podem deduir que no tots han d’ex-
perimentar por davant d’aquesta situació, o almenys no en la 
mateixa intensitat i fins i tot amb unes respostes físiques dife-
rents. Els fenòmens emocionals tenen, per tant, algunes caracte-
rístiques o patrons similars de comportament; no obstant això, 
també presenten especificitats individuals en cada un de nosal-
tres. Un grup de persones davant d’una mateixa situació (sigui 
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quina sigui) no reaccionaria de la mateixa manera, ja que la res-
posta emocional depèn de la biologia de cada persona i de la vida 
que ha tingut i de les experiències que ha viscut, encara que la 
situació que genera l’emoció sigui la mateixa.

Resumint, podríem dir que sentir una emoció o altra depèn de:

Això demostra que totes les emocions són legítimes o vàlides 
perquè tots som diferents, i que d’ara endavant només podrem 
«jutjar» la conducta que aquestes emocions desencadenen, no 
pas l’emoció en ella mateixa.

Biologia (ADN) + Ambient (VIDA) + Situació
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2. La neurociència explica les emocions

Les investigacions neurocientífiques són la clau per entendre 
com funciona el nostre cervell i més concretament el nostre 
cervell emocional. Recordem els elements essencials del sistema 
nerviós: el Sistema Nerviós Central (SNC) i el Sistema Nerviós 
Perifèric (SNP), que té dues parts: SNP autònom (que al seu torn 
té dos sistemes: simpàtic i parasimpàtic) i SNP somàtic.

En essència, en el cervell humà, dins del sistema nerviós cen-
tral (SNC), hi podem distingir tres parts. Seguint l’ordre d’evo-
lució, són el cervell reptilià, el límbic i el neocòrtex. Els tres 
cervells estan interconnectats neuronalment i bioquímicament, 
i cada un controla diferents funcions del cos, afectant directa-
ment la nostra salut, benestar i rendiment personal, professional 
o acadèmic.

El cervell reptilià és la part més antiga i fa funcions comunes 
als animals, regula les funcions fisiològiques involuntàries del 
nostre cos i és el causant de la part més primitiva de reflex-res-
posta. Aquest cervell té un paper molt important en el control de 
la vida instintiva. S’encarrega d’autoregular l’organisme. En con-
seqüència no té capacitat de pensar o de sentir. La seva funció 
és actuar quan hi ha necessitat de fer-ho, és a dir, només actua 
quan el nostre cos li ho demana: gana, set, fred-calor, motivació 
reproductiva, respiració, etc.

Damunt del reptilià tenim el sistema límbic, que és una xarxa 
de neurones que facilita la comunicació entre l’hipotàlem i la res-
ta del cervell. Actua com a magatzem de les nostres emocions i 
records. Hi trobem l’amígdala, considerada la base de la memò-
ria afectiva. Finalment, tenim el neocòrtex o cervell racional, 
que desenvolupa les capacitats cognitives: memorització, con-
centració, autoreflexió, resolució de problemes, habilitat d’escollir 
el comportament adequat, etc. És la part conscient de la persona, 
tant fisiològica com emocional.
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Crec convenient incidir en el fet que, si el cervell reptilià no 
està «còmode», és a dir, no té les necessitats bàsiques cobertes, 
perquè té son, gana, set, molt fred, etc., és molt difícil que el neo-
còrtex pugui pensar i treballar eficaçment, i a més a més farà que 
el sistema límbic generi emocions negatives. En aquest sentit, els 
pares s’haurien d’assegurar que els seus fills dormin el temps que 
necessiten i esmorzin prou per poder participar a l’escola.
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Com acabem de veure, parlar de cervell emocional ens por-
ta a aprofundir en el sistema límbic del nostre cervell. El sistema 
límbic és un complex conjunt d’estructures que es troben per so-
bre i al voltant del tàlem, i just sota de l’escorça. Les estructures 
bàsiques del sistema límbic són les dues amígdales, l’hipotàlem, 
l’hipocamp i altres glàndules properes.

Àrees bàsiques del sistema límbic.

Glàndula pineal

Tàlem

Hipotàlem
Glàndula pituïtària

Glàndula pineal
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Joseph Ledoux (1999) va ser el primer a explicar el paper de 
les emocions en l’àmbit neurocientífic. Les seves investigacions 
van revolucionar el camp de la neurociència i la nostra forma 
d’entendre les emocions. Els seus estudis expliquen la funció del 
sistema límbic, en concret de l’amígdala. L’amígdala té com a 
funció valorar els estímuls com a negatius o amenaçadors, i en 
conseqüència activar o posar en funcionament tots els seus re-
cursos neurals i enviar un missatge urgent a les diferents parts 
del cervell. En el moment de percebre un estímul amenaçador, 
l’amígdala dispara la secreció d’hormones que activen els siste-
mes de lluita–fugida a través del sistema nerviós autònom, no 
voluntari.

El sistema nerviós autònom (SNA) és l’encarregat de mante-
nir l’homeòstasi corporal. Perquè ho entenguem, tots els éssers 
vius tendeixen a assolir una estabilitat i equilibri de la composi-
ció bioquímica dels líquids i teixits cel·lulars interns. Això per-
met a l’ésser viu afrontar les interaccions dels organismes vius 
amb el medi ambient. Per tant, la homeòstasi permet regular 
l’equilibri intern del cos. El SNA se subdivideix en dos ramals: 
d’una banda, el sistema nerviós simpàtic, el qual ens prepara 
per a l’acció des d’un punt de vista psicològic, i de l’altra, el 
sistema nerviós parasimpàtic, que té la funció de mantenir un 
estat corporal de descans o relaxació i acumular energia després 
d’un esforç.

I què passa amb les funcions cognitives i l’avaluació cognitiva de 
les situacions que generen emocions? Precisament, les investigaci-
ons de LeDoux van ser importants per demostrar l’existència de 
les vies nervioses per als sentiments que fan referència al neocòr-
tex. El neocòrtex és la part del cervell encarregada de la consci-
ència i la regulació de les emocions, en concret la part prefrontal 
del neocòrtex. Precisament, LeDoux va distingir entre el paper 
que exercien l’amígdala i el neocòrtex prefrontal, tot explicant 
l’existència de dues vies:

Glàndula pineal
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1)  En la primera via, l’amígdala impulsa les respostes ràpides i 
inconscients sense que hi intervingui el neocòrtex, i conse-
güentment, les funcions cognitives o racionals. L’amígdala 
actua, per tant, com el nucli cerebral encarregat de les res-
postes innates i adaptatives necessàries per a la supervivèn-
cia de l’organisme.

2)  En la segona via és on està implicat el neocòrtex. Aquest 
té com a funció el reconeixement dels objectes o estímuls, 
i atorga un significat determinat a la seva presència. Des 
del neocòrtex els senyals s’envien fins al sistema límbic i 
d’allà s’activen les respostes fisiològiques del cos en funció 
del significat de l’estímul. Cal destacar que aquesta via és 
més lenta, tal com veurem en el següent exemple: Ima-
ginem que un dia obrim un calaix de l’armari i a dins hi 
trobem una rata enorme (estímul emocional). En qüestió 
de mil·lèsimes de segon la imatge de la rata (a través de 
la vista) arriba a l’amígdala i aquesta dóna instruccions a 
l’organisme, a través del sistema nerviós autònom, per fu-
gir o lluitar (taquicàrdia per impulsar la sang cap a les ca-
mes, segregació d’adrenalina, dilatació de la pupil·la, etc.). 
Alhora dóna instruccions al neocòrtex perquè analitzi el 
que passa. Després de l’ensurt, el neocòrtex adverteix que 
es tracta d’una rata de goma i li ho comunica a l’amígdala 
perquè tranquil·litzi l’organisme. Però el que passa és que 
els efectes fisiològics tarden uns minuts a desaparèixer i el 
cos continua en estat d’alerta. Llavors podem afirmar que 
el raonament no és prou potent per apaivagar la resposta 
emocional. Segons Sapolsky (2008) el cos tarda entre 15 i 
20 minuts a recuperar la calma, i tal com afirma Bisquerra 
(2009), si la víctima de la broma es troba amb el bromista 
és possible que es produeixi una trobada de certa tensió. 
La víctima té alterat el seu estat i viu la broma de manera 
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molt diferent de com la viu el bromista. En canvi, si els dos 
comenten el que ha passat, deixant un temps de marge, és 
possible que tots dos es riguin de l’anècdota.

Aquest descobriment científic avala una de les millors estratè-
gies de regulació emocional, com és la de deixar passar un temps 
(comptar fins a 10, fins a 100...) abans de respondre a un con-
flicte. Encara que no sempre és possible, cal buscar el moment 
adequat per parlar, amb la intenció de resoldre el conflicte.

Els nostres processos emocionals, per tant, encara que sem-
bla que tinguin el mateix origen que el de les altres espècies, de 
fet es regeixen per un comportament completament diferent. La 
nostra part racional o neocòrtex implica que puguem reflexionar 
i ser conscients sobre les emocions que sentim i el nostre estat 
emocional. A més a més, també podem arribar a induir pensa-
ments associats a diferents tipus d’emocions, ja siguin positives 
o negatives, i d’aquesta manera controlar la nostra salut psicolò-
gica i el nostre benestar físic.

En parlar dels processos emocionals, cal esmentar com a re-
ferent António Damásio. Aquest neuròleg portuguès, establert a 
Califòrnia, és el director de l’Institut del Cervell i Creativitat de 
la Universitat del Sud de Califòrnia i autor d’un dels llibres de 
més impacte en la comunitat científica pel que fa a l’estudi de 
les emocions: L’error de Descartes (1996). Damásio explica de for-
ma molt il·lustrativa la diferència entre pensaments, emocions i 
sentiments. Defineix els pensaments com el mapa mental après 
a través de l’experiència per associació. Les emocions són, segons 
el neuròleg, canvis físics i bioquímics corporals desencadenats a 
través dels pensaments. I finalment, defineix els sentiments com 
la percepció i l’experimentació d’aquests canvis corporals. El cos, 
per tant, rep els senyals de les emocions i a la vegada aquest 
envia de nou un senyal al cervell. És llavors quan es produeixen 
pensaments associats i sentiments corresponents a l’emoció.
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El cervell integra en fraccions de segon l’experiència emoci-
onal (que es desenvolupa al llarg de la vida) amb el raonament 
lògic. No podem prendre decisions sense tenir en compte les 
emocions i no podem deixar que les emocions prenguin decisi-
ons per elles mateixes, sinó que ha de ser el neocòrtex el qui les 
ha de regular.
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3. Les emocions i les relacions amb  
els altres

Crec que és molt il·lustratiu començar aquest capítol explicant 
que hi ha tot un seguit d’estudis fonamentats en una nova dis-
ciplina científica anomenada neurobiologia interpersonal. 
Cozolino (2006), un dels autors principals d’aquest nou corrent 
científic, considera que la neurobiologia interpersonal parteix de 
la base fonamental que el cervell és un òrgan social que es cons-
trueix a través de l’experiència. Aquesta consideració del cervell 
es basa en el fet que les relacions amb les altres persones i amb 
l’ambient on ens desenvolupem tenen un paper molt important 
en la consecució no ja solament de les nostres conductes o com-
portaments, sinó en l’estructura física bàsica del nostre cervell.

Durant l’última dècada del segle xx, dos investigadors de la 
Universitat de Parma van revolucionar la nostra manera d’en-
tendre les relacions amb els altres i van generar un nou i molt 
important enfocament. Rizzolatti i Fogassi (2001) van descobrir 
el que ara coneixem com les neurones mirall. Mentre feien un 
estudi amb simis, aquests dos investigadors van comprovar que 
hi havia un grup de cèl·lules cerebrals concretes que s’activaven 
no sols quan aquests executaven certs moviments, sinó tan sols 
quan observaven un altre simi. Dit d’una altra manera, quan el 
simi número 1 duia a terme algun tipus d’acció, el simi número 
2 activava les mateixes neurones que l’altre simi, tot i que aquest 
últim restés immòbil. Aquest descobriment anava molt més en-
llà del que fins aleshores s’entenia com a conducta d’imitació. 
Aquest sistema de mirall permetia que el simi número 2 pogués 
fer pròpies les accions, sensacions i, fins i tot, les emocions de 
l’altre simi.

Uns quants anys més tard d’aquest fabulós descobriment, en 
concret l’any 2009, Marc Iacoboni, investigador de la Universi-
tat de Los Angeles (UCLA), a Califòrnia, va constatar l’existèn-
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cia d’aquest tipus de neurones en els cervells humans. Aquestes 
investigacions demostren, a més a més, que els subconjunts de 
neurones mirall incrementen la seva activitat quan s’està rea-
litzant una acció i la disminueixen quan és una altra persona 
qui dur a terme aquesta observació. Això podria ser degut a al-
gun mecanisme regulador que impedeix que imitem automàti-
cament la conducta de l’altre només de veure-la. Tanmateix, les 
descobertes també mostren que aquest tipus de neurones se situ-
en en diferents zones del cervell.

Per copsar realment el que aquest descobriment significa hem 
d’entendre que aquestes neurones explicarien el principi fona-
mental de l’empatia. És a dir, podem comprendre el que els al-
tres senten en un moment determinat gràcies al fet que aquest 
tipus de neurones ens permeten crear un pont amb les persones 
que tenim al davant i doncs un contagi emocional, la qual cosa 
fa possible que un subjecte adopti els sentiments d’un altre com 
si fossin propis, i d’aquesta manera pot arribar a sentir l’emoció 
de la compassió.

Si pensem de nou en exemples pràctics que ens permetin il-
lustrar com funcionen aquestes neurones i la seva repercussió 
emocional, podem pensar en diferents situacions de la vida quo-
tidiana. De ben segur que al lector no li deu resultar estranya 
una situació en què es trobi dins un espai tancat amb més gent, 
posem per cas a l’ascensor de casa. Quan coincidim amb dife-
rents persones i de sobte una comença a riure molt, a qualsevol 
de nosaltres ens costa evitar com a mínim un ampli somriure 
davant tal succés. Sovint, de manera col·loquial, solem dir que 
se’ns encomana el riure. Aquest seria precisament l’efecte de les 
neurones mirall. Científicament resulta apassionant poder estu-
diar el contagi emocional que es produeix entre les persones i els 
grups. Quan ens trobem en un grup que es caracteritza normal-
ment per un mal ambient entre els seus membres, de seguida po-
dem observar com nosaltres mateixos ens encomanem d’aquest 
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clima negatiu. El mateix passa en un clima positiu. El fet d’estar 
induint un clima positiu en el grup implica que totes les perso-
nes d’aquest grup s’encomanin les emocions positives induïdes 
dins el mateix col·lectiu. Fins i tot si pensem en alguna pel·lícula 
trista, de seguida ens vénen al cap imatges que estan activant 
aquestes mateixes neurones mirall de les quals parlàvem.

En la neurobiologia interpersonal entenem, per tant, que les 
relacions amb els altres són la base del nostre desenvolupament 
cerebral, afectiu i emocional.

La importància de les relacions en el nostre desenvolupament 
afectiu i emocional comença en les primeres edats i això ens aju-
da, posteriorment, a entendre molts comportaments dels nens. 
L’any 1969 John Bowlby va ser pioner a desenvolupar el que 
anomenem la teoria de la inclinació. Aquest autor va referir 
l’afecció com el primer vincle afectiu que el nen estableix amb el 
seu cuidador primari, i que resulta bàsic en el seu desenvolupa-
ment. La quantitat de publicacions i treballs científics realitzats 
respecte a la importància d’aquests vincles afectius entre els pro-
genitors i el nen fan que valorem, com més va més, la primera 
etapa del desenvolupament infantil. Pel que fa a l’estructura ce-
rebral, durant aquest primer any de vida és quan es produeix una 
quantitat més gran de connexions neuronals, i això és possible 
gràcies a la qualitat del vincle amb els progenitors. L’afecte, les 
carícies, el contacte físic en general permeten al nen una quan-
titat d’estimulació que després serà fonamental per al seu desen-
volupament físic, cognitiu i emocional.

Elsa Punset (2012), descriu l’experiment de Harlow, en què 
es veu clarament com els micos prefereixen l’escalf matern al 
menjar. Passaven més hores amb una mare de drap que no tenia 
menjar que no pas amb una mare de filferro amb un dispensador 
de llet, a la qual només acudien quan tenien gana.

Aquesta primera relació afectiva ensenya el nen a regular els 
seus sistemes emocionals gràcies a la interacció que estableix 
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amb el cuidador primari. Quan l’adult atén les necessitats del 
nadó, aquest aprèn a regular el seu sistema nerviós i experimen-
tar els primers sentiments positius com ara la seguretat, l’afecte, 
la confiança, etc. (Fonagy, 2008). Cadascun d’aquests intercanvis 
d’afecte permetrà al nen anar desenvolupant un sentiment de 
seguretat i reforçar la seva autoestima.

Cal destacar en aquest punt que quan el nen, en aquestes 
primeres edats, emet un plor i reclama l’atenció de l’adult, ho 
fa com un mecanisme per cobrir les seves necessitats bàsiques. 
Aquest fet difereix, com veurem més a davant, de les situacions 
que es produeixen quan els nens són més grans i utilitzen estra-
tègies de tota mena per cridar l’atenció dels seus pares, allò que 
Siegel (2012) denomina rebequeries cognitives.

Quan oferim respostes càlides i reconfortants a aquest nen 
que reclama la nostra atenció per cobrir les seves necessitats bà-
siques, estem reforçant la seva autoestima i ajudant-lo a créixer, 
fomentant la seva curiositat per l’entorn i afavorint la recerca de 
nous estímuls i nous aprenentatges que reforcin encara més les 
seves primeres connexions neuronals.

Però què passa amb els nens que per diferents motius no 
han pogut gaudir d’aquest afecte amb els progenitors? 
Doncs que apareix el terme resiliència. El concepte resiliència 
prové del camp de la física. Es tracta d’un terme que simbolit-
za l’elasticitat d’un material, propietat que li permet absorbir 
energia i deformar-se, sense trencar-se, quan és pressionat per 
un altre objecte o força exterior i a continuació, recobrar la seva 
extensió o forma original un cop cessa aquesta pressió. Aquesta 
definició del terme ens ajuda a entendre l’enfocament dels estu-
dis de la resiliència humana. Emmy Werner i Ruth Smith (1982) 
són dues psicòlogues especialitzades en el desenvolupament in-
fantil i potser les primeres a parlar del terme resiliència huma-
na. Durant més de trenta anys van estudiar nens i nenes pobres 
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criats amb famílies de baix poder adquisitiu i amb dificultats per 
cobrir les seves necessitats bàsiques. En concret aquestes famílies 
se situaven a les illes de Kauai (arxipèlag de Hawaii). Com era 
d’esperar, els resultats de les investigacions van corroborar pa-
tologies físiques i psicològiques de tota mena. Però no obstant 
això, la gran troballa d’aquest estudi no es va centrar en aquests 
nens, sinó en aquells altres que malgrat totes les condicions ad-
verses a què es veien sotmesos, havien estat capaços d’aconseguir 
un desenvolupament saludable. Va ser aleshores quan les autores 
van considerar de catalogar aquests nens com a resilients.

Curiosament, tots aquests nens tenien una característica co-
muna: cadascun d’ells tenia com a mínim una persona –ja fos 
de la família o fora d’aquesta–, que els va acceptar de manera 
incondicional i els va oferir afecte. Aquest afecte incondicional 
va ajudar aquests nens a superar les múltiples adversitats a les 
quals es veien sotmesos.

La resiliència, per tant, podríem dir que també té els seus orí-
gens en les teories del vincle, ja que rebla el clau en la importàn-
cia dels vincles afectius i l’estima incondicional. Les relacions 
més íntimes i les xarxes socials més àmplies ens ajuden a regular 
les nostres emocions, i tot plegat ens recorda que som animals 
socials i necessitem els altres per mantenir un bon equilibri emo-
cional.

Un estudi fet als EUA demostra que la mida de l’amígdala en 
el cervell té una relació directa amb la capacitat de les persones 
per establir relacions socials. Dit  altrament, es va poder compro-
var que les persones amb més relacions socials i una xarxa social 
més complexa tenen una amígdala significativament superior 
(Barret i Bliss - Moreau, 2009). Sembla que una possible explica-
ció d’aquest fenomen és que la complexitat de la societat en què 
estem submergits podria haver implicat canvis evolutius parcials 
en l’amígdala per tal de facilitar l’adaptació a aquests canvis.

Investigadors de gran prestigi, com Richard Davidson o Da-
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niel Siegel, dels quals hem estat parlant en aquesta obra, estudi-
en avui quin és l’efecte del mindfulness en la capacitat de regular 
les nostres emocions i millorar les nostres relacions interperso-
nals. El concepte de mindfulness s’ha estudiat a bastament en els 
últims anys. Des que Richard Davidson (2012), entre d’altres, 
es va interessar per les disciplines contemplatives dels monjos 
budistes, cada vegada sovintegen més les investigacions sobre els 
beneficis d’aquest tipus de pràctiques.

D’acord amb els estudis científics elaborats sobre les pràcti-
ques contemplatives, el mindflulness o consciència plena el 
podríem definir com la capacitat de concentrar l’atenció en un 
moment determinat alhora que afavorim una actitud oberta i de 
no enjudiciament del nostre entorn. Dit d’una altra manera, allò 
que els budistes fa segles que practiquen no és altra cosa que el 
fet de ser capaços de mantenir una atenció plena en allò que fan. 
Aquesta disciplina els ha permès desenvolupar actituds altruistes 
i empàtiques envers els altres, perquè aconsegueixen mostrar-se 
oberts respecte a les actituds i les creences alienes sense jutjar-les. 
En l’àmbit neurològic s’ha descobert que és important el fet de 
poder estar connectat amb un mateix. Aquesta nova línia d’in-
vestigació, desenvolupada per Daniel Siegel, Louis Colozino o 
Joseph Ledoux s’anomena integració neural.

L’autoconsciència respecte a com funcionen aquests mecanis-
mes cerebrals ens pot ajudar a regular els estats emocionals, que 
tractarem en el capítol següent.
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4. La regulació emocional i el benestar

La consciència emocional
Un pas previ a la regulació emocional és la consciència emo-
cional, és a dir, cal saber quines emocions sento per poder regu-
lar-les i saber què vull fer-ne.

Tenir consciència de les nostres pròpies emocions implica 
posar-los un nom, convertir-les en sentiments. Recordem que, 
d’acord amb Damásio (2010), els sentiments es cataloguen com 
els pensaments de les emocions, les emocions passades pel neo-
còrtex, les emocions conscients: «Estic trist» és un sentiment, 
és una emoció pensada. Encara que dit d’aquesta manera pugui 
semblar senzill, prendre consciència de les nostres pròpies emo-
cions i de les emocions dels altres no és una tasca fàcil si no hi 
estem avesats.

Com a breu exercici per entendre millor aquest complex 
procés cognitiu, aturem-nos a pensar un moment en alguna 
situació en què hem sentit ira o ràbia respecte a algú. Potser ens 
serà més fàcil pensar en una situació en què ens vam enfadar 
amb algú:

– Pensem ara en un moment i situem-nos mentalment en el 
lloc dels fets. 

– Aconseguim recordar la situació tal com van succeir els fets? 
– Intentem recordar quines sensacions corporals d’enuig vam 

experimentar en aquell precís moment. 
– A continuació, recordem el que vam pensar (els sentiments 

associats a aquesta emoció en concret). 
– Prenguem-nos el temps que ens calgui fins que puguem ex-

perimentar en aquest moment aquestes mateixes sensacions.
Una vegada tinguem clar que és el que vam sentir i vam pen-

sar en aquell moment, començarà una segona fase important 
en relació a la situació. Aquesta fase s’inicia amb la pregunta 
següent: «Què vaig fer exactament en aquell moment?».
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Quan som capaços de poder reflexionar sobre aquesta situa-
ció en concret i analitzar-ne els detalls, ja tenim prou conscièn-
cia emocional sobre la situació per intentar determinar si allò 
que vam fer, és a dir, el com vam actuar, considerem que ens va 
servir per afrontar la situació adequadament. És aleshores quan 
estem reflexionant si l’estratègia de regulació emocional va ser 
l’adequada o considerem que podríem haver actuat d’una altra 
manera.

No obstant això, per poder analitzar aquesta situació després 
d’un procés de reflexió complet, ens faltaria saber com va viure 
aquesta situació l’altra persona. Per fer-ho, hem d’activar les nos-
tres neurones mirall i intentar sintonitzar emocionalment amb 
l’altra persona implicada en aquesta situació. Intentem de nou 
seguir els mateixos passos que abans, però ara posant-nos en la 
pell de l’altra persona. Com hem dit, aquest no és un exercici 
fàcil, però ens permet objectivar i relativitzar la situació, és a 
dir, ens permet entendre molt millor la situació d’ira o de ràbia 
respecte a una altra persona i alhora ser conscients tant del que 
sentim i pensem nosaltres com del que va poder sentir i pensar 
l’altra persona.

Si jo ara pregunto al lector respecte a les vegades que ha fet 
aquest procés de reflexió, m’atreveixo a aventurar que no és una 
pràctica habitual.

Conèixer les emocions que intervenen en una situació deter-
minada ens permet ser conscients de la intensitat i de la durada 
d’aquestes emocions. Cadascun d’aquests aspectes és fonamen-
tal si volem aconseguir utilitzar estratègies de regulació emocio-
nal que siguin efectives per millorar el nostre benestar.

Tenir una bona consciència dels nostres episodis emocionals 
és el primer pas per poder ensenyar els nens a tenir consciència 
de les seves emocions.

Quan sintonitzem emocionalment com a adults amb un nen, 
li hem de fer entendre quines emocions està sentint i alhora le-
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gitimar-les. Són el que Daniel Siegel (2007) entén com connexi-
ons entre l’hemisferi dret del cervell adult amb l’hemisferi dret 
del cervell en desenvolupament del nen. Dit en altres termes, 
aquest tipus de comunicació ha d’actuar com un potent regula-
dor del nen perquè aprengui a regular la seva reactivitat i la seva 
amígdala pugui descansar tranquil·la sense haver d’estar alerta 
permanentment.

Una bona sintonia emocional amb els fills desenvolupa vin-
cles d’afecció segura. Ara que sabem que les neurones mirall ens 
permeten connectar amb les emocions dels altres, nosaltres com 
a pares i educadors hem d’aprofitar aquestes connexions entre 
els nostres cervells i els cervells dels nostres fills i alumnes per 
poder ajudar-los a desenvolupar-lo i a afavorir una bona gestió 
de les situacions conflictives en què es trobin. Més endavant, 
a la part més pràctica, explicaré àmpliament com legitimar les 
emocions dels nostres fills per poder connectar-hi.

Quan el nen sigui conscient dels seus propis estats emocionals el 
podrem ajudar a entendre’ls i a ensenyar-li estratègies perquè pugui 
afrontar situacions en les quals experimenti emocions negatives.

La regulació intrapersonal i interpersonal
Haver analitzat la importància de la consciència emocional ens 
ha permès deduir què entenem per regulació emocional. Hi ha 
moltes definicions respecte a aquest terme, però el podríem de-
finir com la capacitat de regular (augmentar, mantenir o dismi-
nuir) qualsevol aspecte d’una resposta emocional, incloent-hi 
l’experiència i el comportament expressiu (Eisenberg i Spinrad, 
2004; Gross, 1998; Gross i John, 2003).

Perquè ens fem una idea d’on provenen els diferents models 
de regulació emocional, cal destacar que la investigació contem-
porània sobre la regulació emocional prové de les teories sobre 
l’estrès psicològic (Lazarus, 1996), la teoria del vincle (Bowlby, 
1969) i la teoria de l’emoció (Frijda, 1986).
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Com esmentava, hi ha molts models d’estratègies de regu-
lació emocional proposats per nombrosos investigadors de la 
matèria. Actualment, però, podríem destacar un d’aquests mo-
dels, que és el més estudiat pels diferents especialistes, l’autor del 
qual és James Gross, director del laboratori de neurociència de la 
Universitat de Standford. Gross, conjuntament amb Thompson 
(2007), van proposar un model de regulació emocional que té 
en compte quatre moments diferents en el procés emocional: la 
situació, l’atenció, l’avaluació i la resposta.

1)  La situació rellevant: aquesta primera fase pot ser valora-
da externament (esdeveniments o exigències ambientals) o 
internament (representacions mentals).

2)  L’atenció: aquesta fase del procés faria referència a la fo-
calització de l’atenció sobre els elements més significatius 
d’una situació.

3)  L’avaluació: aquesta tercera fase es refereix a la valoració 
que fem de la situació i dependrà de la rellevància de la si-
tuació. L’altra estratègia de regulació emocional se situaria 
en la quarta i última fase del procés emocional i se centra-
ria, ja no en els antecedents, sinó en la resposta que veiem 
a continuació.

4)  La resposta emocional: per efectes de retroalimentació, 
afectaria i modificaria la situació rellevant.

Aquest model incideix, també, en la supressió o repressió 
(ocultació de l’emoció) com a estratègia que empitjora la regula-
ció emocional. La supressió implicaria un no reconeixement de 
l’estat emocional, i consegüentment la inhibició de l’expressió 
emocional. En aquest sentit, Gross (1998) afirma que les estratè-
gies de supressió tenen repercussions en la memòria i en el nivell 
d’estrès. A més a més, la supressió s’associa amb un menor suport 
social, a diferència de la reavaluació cognitiva, que es va associar 
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amb un intercanvi d’emocions més alt, relacions més estretes i 
un suport social superior (Gross i John, 2003).

L’expressió emocional –poder expressar les emocions–, per-
met a un mateix ser més conscient del seu estat emocional, i això 
és un pas previ a la utilització d’estratègies de tipus adaptatiu 
que li facin possible modular els seus estats emocionals en cada 
situació.

A partir d’aquest model, les estratègies de regulació es poden 
agrupar en tres blocs, que són els utilitzats en el videojoc Happy:

–  Canviar l’atenció: distracció conductual, distracció cogni-
tiva, expressió de l’emoció, respiració, relaxació, etc.

–  Reavaluació: canviar la manera de valorar la situació. Com 
a passos previs hi ha l’actitud positiva i l’acceptació de la 
pròpia responsabilitat en el conflicte.

– Canviar la situació: buscar una solució.

En una investigació duta a terme el 2012 amb 1.121 subjectes 
dividits en tres grups (adolescents / adults amb fills / adults sense 
fills), vam poder comprovar com la majoria de situacions relacio-
nades amb la ira estaven vinculades amb familiars o persones pro-
peres amb què mantenim un vincle afectiu. En concret, els adoles-
cents afirmen que les tres causes principals de la ira són en primer 
lloc els pares, seguit dels amics i, en tercer lloc, quan les coses no 
surten com ells volen (en general). En canvi, els subjectes amb fills 
afirmen que la causa principal són els fills, seguit del treball i en 
tercer lloc, la parella. Als adults sense fills, la feina els generaria ira 
en primer lloc, després la parella i finalment els amics.

En relació al temps que tarden a regular la ira, podem afirmar 
que són els subjectes amb fills els qui més ràpidament la regulen 
i els passa l’enuig (un 70% ho fa en menys d’una hora); en canvi, 
els adolescents necessiten més temps (un 39% necessiten més 
d’un dia).
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Quant a les estratègies utilitzades, veiem com els subjectes 
adolescents utilitzen la supressió emocional com a principal es-
tratègia de regulació emocional, és a dir, reprimeixen les emoci-
ons. Els subjectes sense descendència utilitzen les tres estratègies 
de regulació de manera similar a l’anterior, sense mostrar dife-
rències significatives. En canvi, els subjectes adults amb descen-
dència utilitzen majoritàriament la reavaluació cognitiva com 
a estratègia per regular la ira, i la supressió és l’estratègia que 
menys utilitzen.

Llavors podem afirmar que els pares regulen abans les situ-
acions d’ira relacionades amb els fills perquè el sentiment de 
protecció i el vincle afectiu que senten envers ells disminueix la 
intensitat d’aquesta emoció negativa.

Fins ara, hem parlat de l’autoregulació emocional o regula-
ció intrapersonal, que fa referència a la manera com un subjecte 
utilitza estratègies per regular les seves emocions. Però parlar de 
regulació emocional requereix també explicar el component in-
terpersonal. 

Estratègies per ajudar els altres a regular les seves emocions.
La regulació de les emocions col·lectives
Bernard Rimé, professor de la Universitat Catòlica de Lovaina 
(Bèlgica), és un dels millors especialistes en l’estudi de la regula-
ció emocional interpersonal. Rimé ha realitzat un gran nombre 
d’estudis sobre el compartiment social de les emocions. D’acord 
amb aquestes investigacions, els episodis o situacions que impli-
quen por, ira o tristesa es comparteixen tan sovint amb les altres 
persones com els episodis que impliquen felicitat o amor.

Rimé argumenta que el compartiment social es produeix so-
bretot quan experimentem un succés emocional important per a 
nosaltres. El fet de compartir aquest succés amb una altra perso-
na implica que aquesta persona senti un alleujament important. 
Si pensem en qualsevol situació quotidiana, de seguida entenem 
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com es produeix aquest procés. Quan un nen descobreix algu-
na cosa nova, que li suposa una gran troballa, de seguida corre 
als pares a explicar-los-la. El mateix ens passa als adults quan 
ens donen, per exemple, una mala notícia. La mort d’un ésser 
estimat representa un impacte emocional molt important per a 
nosaltres. I de seguida ens cal explicar el succés a algú per trobar 
consol. No es tracta tant d’establir un diàleg amb l’altra persona, 
sinó simplement el fet de poder explicar aquest succés a algú. A 
més a més, sempre és millor explicar-ho a algú amb qui mante-
nim algun tipus d’afecte. Això encara ens  alleuja més. L’efecte 
contrari es produeix quan tendim a reprimir o silenciar alguna 
cosa o algun fet; si mai ens ha passat, de seguida ens adonem 
que un cop que ho vam haver explicat, ens vam treure un pes 
del damunt. Per això és tan important que ensenyem els nens a 
expressar i compartir les seves emocions davant de diferents si-
tuacions. Això els permetrà ser molt més conscients del seu estat 
emocional i alhora poder aprendre a regular les seves emocions. 

Expressar les emocions des de ben petits ens ajudarà també 
a gestionar millor les situacions difícils durant la temuda eta-
pa adolescent. Durant aquest període, els adolescents continuen 
compartint igualment les seves emocions, però lògicament s’es-
timen més de fer-ho amb el seu grup d’iguals. Si durant l’etapa 
infantil els hem pogut transmetre un clima de seguretat i con-
fiança i els hem acostumat que parlin constantment i amb na-
turalitat amb els diversos membres de la família sobre els seus 
estats emocionals, llavors també seran capaços de fer-ho sense 
objecció.

No obstant això, hem de plantejar una pregunta important res-
pecte a l’expressió de les emocions: ¿sempre és positiu expressar 
el que un sent en cada moment? Lògicament, la resposta és no, i 
això està estretament vinculat amb l’assertivitat. Un individu ha 
de ser capaç d’expressar de forma adequada allò que està sentint i 
pensant en funció del context. I això ens obliga a ser molt consci-
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ents de quan una expressió és correcta en aquest context o quan 
pot ferir la sensibilitat o molestar profundament a algú altre. Però, 
què passa quan compartim, per exemple, un fet traumàtic durant 
molt temps i amb diferents persones? En un estudi realitzat des-
prés dels atemptats de l’11 de març de 2004 a Madrid, s’arriba a la 
conclusió que el nivell de recuperació davant el fet traumàtic és 
significativament més lent en les persones que reviuen l’atemp-
tat sovint. Aquests resultats van advertir del fet que compartir les 
emocions durant un temps prudencial pot ser considerat com a 
adaptatiu, però transcorregut aquest temps, pot dificultar-ne la re-
cuperació (Camps, Páez i Velasco, 2005).

Si recordem la funció de les neurones mirall, aquestes ens ex-
pliquen com funcionen els mecanismes presents en el contagi 
emocional neurològic. Les neurones mirall impliquen una con-
nexió cervell a cervell que comporten una sincronització entre 
diferents persones mentre aquestes interactuen, i ho fan des de 
la postura i el ritme vocal als moviments.

Coan (2008) va analitzar el que passava al cervell a través 
de la tècnica de la Ressonància Magnètica quan una persona 
afrontava una situació emocional negativa sola, quan ho feia es-
trenyent la mà d’una persona estranya, i quan qui estrenyia la 
mà era un familiar amb qui tenia un vincle afectiu. Els resultats 
d’aquesta investigació van portar a concloure que el fet de po-
der estrènyer la mà a algú i mantenir-hi un mínim de contacte 
físic era beneficiós per a les persones i les ajudava a afrontar les 
diverses situacions emocionals. El fet que la persona amb qui 
tingués un contacte físic hi mantingués també un vincle afectiu 
i emocional, encara l’ajudava més a afrontar aquesta situació. El 
professor Coan va elaborar l’anomenada teoria de línia de base 
social. D’acord amb aquesta teoria, quan ens sentim amenaçats, 
el sentiment de connexió amb una altra persona amb la qual 
estem fermament units ens ajuda a superar la nostra situació de 
malestar. Els éssers humans, doncs, estaríem programats per uti-
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litzar la proximitat com una estratègia predeterminada per a la 
regulació de la tensió emocional.

Totes les investigacions presentades al llarg d’aquest capítol 
ens ajuden a entendre l’important paper que tenim com a pares 
i educadors en el desenvolupament del cervell dels nostres fills i 
en el seu equilibri emocional: consciència i regulació.

El fet d’establir vincles afectius amb els nostres fills o alumnes 
ens ajudarà també a poder transmetre millor els valors i les nor-
mes socials. Establir un bon vincle afectiu no significa en absolut 
exercir un paper permissiu envers ells. Quan parlem de trans-
metre seguretat i confiança, precisament estem preparant aquest 
nen perquè entengui millor els límits que li imposem en l’exerci-
ci educatiu. Castigar per castigar no té cap sentit si al darrere no 
hi ha una explicació que ajudi el nen a entendre aquest càstig. 
Utilitzar el raonament amb els nens és important per ajudar-los 
a entendre les raons que fonamenten les normes i, en defini-
tiva, fomentar el suport propi i el desenvolupament del judici 
moral. El nen entendrà molt millor aquesta explicació si qui l’hi 
explica és una figura que transmet seguretat, afecte i confiança. 
Recordem que la figura d’afecció és la primera persona que ajuda 
el nen a regular els seus estats emocionals durant les primeres 
edats. I aquesta mateixa figura d’afecció ha de continuar ajudant 
aquest nen a poder desenvolupar un altre tipus d’estratègies a 
mesura que vagin passant els anys, però mai des de la por in-
fundada ni la permissivitat. Ni un estil ni l’altre són, en absolut, 
beneficiosos i per a això hem de fomentar una bona sintonia 
emocional amb ells tot legitimant les seves emocions, a més a 
més de mostrar-los els límits de la seva conducta. El lector podrà 
consultar diferents estratègies per aprofundir en aquest tema en 
la part pràctica de l’obra.
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5. Emocions i conflictes

Aquest capítol ens permetrà aprofundir en la relació entre les 
emocions i les situacions conflictives en què, inevitablement, ens 
veurem immersos en el contacte amb els nostres fills i alumnes.

Cal recordar sempre aquella dita amb la qual crec que tots 
ens hi identifiquem: «Dos no es barallen si un no vol». I efecti-
vament és així!

Convivència o conflicte?
Totes dues coses: la convivència comporta conflictes, no podem 
viure sense conviure, però la convivència implica la resolució de 
conflictes. Aquesta resolució pot ser constructiva, i ens pot aju-
dar a créixer i madurar, o destructiva en funció de com es dugui 
a terme. Carme Boqué (2002) també afirma: «Els conflictes són 
un fet natural de la vida. No són ni positius ni negatius, sinó que 
depenen de com hi responguem».

Si cadascun de nosaltres fos l’únic ésser viu que restés al pla-
neta, estic segura que ens passaríem la resta de la nostra existèn-
cia buscant a un altre ésser humà i, un cop trobat, probablement 
estic segura que ens hi enfadaríem al cap d’un cert temps. Som 
éssers socials que necessitem els altres i per això hem d’aprendre 
a relacionar-nos-hi millor. L’obstacle més greu que obstaculitza 
la convivència és la violència.

De totes les definicions de conflicte, una de les més comple-
tes i clares és la que va donar Juan Carlos Torrego (2003), quan 
va definir un conflicte com una situació en la qual dues o més 
persones entren en desacord perquè els seus interessos, les seves 
necessitats o els seus valors són incompatibles, i en la qual tenen 
un paper molt important les emocions i els sentiments. Eduard 
Vinyamata (2005) matisa aquesta definició quan diu que la por 
és l’emoció que té el paper principal en els conflictes. La relació 
entre les parts pot sortir enfortida o deteriorada en funció de 
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com se solucioni. Recordem, de nou, la importància de les relaci-
ons en l’experimentació de les emocions. Això ens suggereix que 
les situacions conflictives que es produeixen amb altres persones 
requereixen també una bona gestió emocional per part dels ac-
tors implicats; és important, doncs, tenir en compte quines emo-
cions estan experimentant quan esclata una situació conflictiva 
i, de la mateixa manera, és important també que les persones 
implicades siguin capaces d’observar, interpretar i comprendre 
les emocions que senten aquells amb qui han compartit la situ-
ació conflictiva.

Cal destacar que hi ha diferents tipus de conflictes, que Torre-
go (2003) classifica en tres categories:

1.  Conflictes de relació o comunicació: no hi ha un mòbil 
concret, tangible, més enllà de la pròpia relació deterio-
rada. En aquest tipus estarien els conflictes d’agressions, 
lluita, insults, rumors, desvaloritzacions, etc.
En aquests casos l’expressió dels sentiments pot ajudar molt 
perquè és inqüestionable. També pot ser interessant compar-
tir les dades de tal manera que les parts puguin partir de la 
mateixa informació sobre un esdeveniment que els afecta.

2.  Conflictes d’interessos i necessitats: s’hauria d’arribar al 
Tu guanyes-Jo guanyo. Es tracta de buscar la manera de 
satisfer els interessos i les necessitats mitjançant alguna so-
lució alternativa que estigui per damunt de les posicions de 
cadascuna de les parts.

3.  Conflictes de valors i creences: com que les creences són 
molt difícils de canviar, potser es poden buscar valors supe-
riors que siguin compartits per tothom.

De la mateixa manera que hi ha diferents tipus de conflic-
tes, també podem trobar diferents maneres de resoldre’ls. José 
Antonio Binaburo i Beatriz Muñoz (2007) plantegen cinc estils 
d’afrontar els conflictes i els resumeixen de la manera següent:
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–  Competició: quan la persona manté la seva posició ferma 
i no cedeix fins que no hi ha un guanyador i un perdedor. 
D’aquesta manera no es resol el conflicte perquè es trenca la 
relació amb el perdedor. Estaríem parlant d’un estil agressiu.

–  Evitació: quan no es fa res i s’espera que el conflicte es re-
solgui sol. Fa referència a un estil passiu.

–  Acomodació: se satisfan els interessos de l’altra persona, i 
es renuncia a les pròpies necessitats. D’aquesta manera es 
corre el risc de ferir la pròpia autoestima. També seria un 
estil passiu.

–  Negociació: se satisfan les necessitats de les dues parts, però 
es perd l’oportunitat de millorar els beneficis. Parlaríem 
d’un estil assertiu.

–  Col·laboració: es tracta de cooperar per satisfer al màxim 
els interessos i les necessitats de les dues parts. Es tractaria 
d’un estil assertiu, però a més a més, productiu.

Aquest últim és l’estil que s’ha optat per treballar al videojoc 
perquè, a més de ser el més adequat, potencia la relació entre les 
persones, i així les dues parts en conflicte en surten beneficiades.

Bullying o assetjament escolar
Un dels conflictes que, per desgràcia, és molt comú en l’actua-
litat i repercuteix directament en el procés de socialització dels 
infants és l’anomenat bullying. Aquesta tipologia de conflicte es 
produeix avui als centres educatius i és un dels conflictes més 
greus que podem trobar-hi.

El bullying, terme encunyat per Olweus (1993) per definir una 
forma específica de maltractament entre escolars, es caracteritza 
per ser intencionat entre un alumne o un grup d’alumnes envers 
un altre, sense que hi hagi provocació i possibilitat de resposta.

En els últims anys, els casos de bullying a les escoles han anat 
augmentant fins a esdevenir un fenomen molt present tant en 
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els centres educatius de Primària com de Secundària. Cada ve-
gada hi ha més estudis sobre bullying a l’Estat espanyol, però cal 
destacar el que es va fer gràcies a la Generalitat Valenciana, coor-
dinat per Caruana i Tercero (2011), ja que va aportar dades força 
interessants respecte a aquest fenomen. Aquest estudi, realitzat 
amb una mostra de 195 nens, palesa que els nens en edat Pre-
escolar i Cicle Inicial de primària (3-8 anys) pateixen situacions 
d’intimidació i maltractament, sobretot fora de l’aula.

Aquestes dades també les corroboren anteriors estudis com els 
de Rosario Ortega i Monks (2006), quan es refereixen a l’agressi-
vitat injustificada entre els preescolars.

També convé destacar que el 29,7 % dels nens no demanen 
ajuda quan presencien algun problema i el 36,4 %, tampoc no 
ho fan quan el pateixen ells mateixos. Aquests percentatges, pro-
bablement, augmentin de manera considerable en cursos supe-
riors a causa de la poca acceptació que entre el seu grup d’iguals 
tenen els espietes, també anomenats xivatos.

•  El 73,3 % de l’alumnat implicat afirma que ha presenciat com «in-
sultaven algun company al pati».

•  El 70 % afirma que ha vist com «empenyien o fastiguejaven algun 
company al pati».

•  El 54,4 % afirma que ha presenciat com algú «prenia o amagava les 
coses» a algun company.

• El 53,3 % ha rebut «insults al pati».
• Al 51,3 % l’han «empès i fastiguejat al pati».
• Al 49,2 % els han «pegat» al pati.

• El 50,8 % afirma «no haver deixat jugar un company al pati».
• El 37,5 % afirma que «ha pegat un company al pati».
• El 33,3 % afirma que «ha insultat un company al pati».
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En el conjunt de l’Estat espanyol, un altre dels estudis més 
fiables dut a terme per avaluar l’impacte del bullying va ser l’im-
pulsat pel Defensor del Poble (2000, 2007). D’acord amb les da-
des extretes del darrer informe (2007), en l’etapa de l’Educació 
Secundària Obligatòria a Espanya, els testimonis afirmen que als 
instituts observen les actuacions següents:

És cert, i comprensible, que quan es pregunta tant a les prò-
pies víctimes com als agressors els percentatges són inferiors. De 
tota manera, el pati és l’escenari més freqüent per dur a terme 
agressions físiques o l’exclusió directa.

Són molts els professionals, als quals admiro, que s’han atre-
vit a estudiar el bullying. Entre ells, Jordi Collell i Carme Escudé 
(2006), que distingeixen entre agressió física, verbal o exclusió 
social. També entre formes directes (pegar, amenaçar, insultar, 
no deixar participar en un joc...) i formes indirectes (robar, tren-
car coses, parlar malament, ignorar...).

I tot i que hi acostuma a haver uns protagonistes principals 
(agressor i víctima), es tracta d’un fenomen de grup, on tots els 
alumnes de l’aula tenen un paper: seguidors, partidaris, espectadors 

Insultar (89,8 %)
Parlar malament d’algú (89,7 %)
Posar malnoms ofensius (88,9 %)
Ignorar (82,9 %)
Amagar coses (73,3 %)
No deixar participar (69,7 %)
Amenaçar per fer por (64,1 %)
Enganxar coses (59,3 %)
Robar coses (45,2 %)
Trencar coses (40,5 %)
Obligar a fer coses sota amenaces (12,2 %)
Assetjar sexualment (6,6 %)
Amenaçar amb armes (6 %)
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i defensors. L’emoció de la por és una de les principals protagonistes 
en aquest tipus de situacions. Precisament, els seguidors i especta-
dors dels casos de bullying són víctimes de l’emoció de la por, i per 
això decideixen no intervenir a favor de les víctimes, tot i que en 
el fons pensin que se’ls està tractant de manera injusta. Aquesta 
mateixa emoció envaeix, per descomptat, les víctimes del conflicte, 
que la majoria de les vegades no denuncien o adverteixen als pares 
o als mestres el mal que estan patint per la por de les possibles repre-
sàlies; o fins i tot per la por d’exposar el problema que pateixen pel 
«què diran». Cal recordar que en aquestes edats és molt important 
el paper que exerceix el reconeixement social i, en gran part, la con-
formació de l’autoestima depèn de la valoració social que se’ls faci 
com a subjectes. Per tot això, aquest tipus de violència, la majoria 
de vegades, no és coneguda pels adults. Només alguns mestres preo-
cupats per la convivència als centres educatius i que exerceixen una 
important tasca d’observació en les situacions d’esbarjo, intueixen 
els conflictes que es poden generar tant dins com fora de l’aula. De 
la mateixa manera, les formes menys intenses de violència (certs in-
sults, exclusió...) passen sovint inadvertides, i es produeix així una 
certa permissivitat i indiferència a causa del desconeixement de les 
greus conseqüències que aquestes formes poden ocasionar.

I no oblidem que qualsevol alumne pot ser víctima d’assetja-
ment escolar.

Jerónima Terol (2007) és molt contundent quan afirma que la 
responsabilitat que els pares tenim, en matèria de prevenció de l’as-
setjament escolar, no és només vetllar perquè els nostres fills no 
caiguin en mans d’altres, sinó també evitar que puguin convertir-se 
en botxins d’altres. Per això, tan important és que com a pares pu-
guem detectar quan el nostre fill està patint algun tipus d’asset-
jament escolar com que siguem capaços d’adonar-nos si el nostre 
fill és el causant d’algun tipus de situació com aquesta. En tots dos 
casos la interpretació que fem del comportament del nostre fill és 
essencial. De nou cal recordar la importància d’acostumar els nens 
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a expressar les seves emocions des de ben petits. Que siguin capaços 
de comprendre el seu estat emocional, els ajudarà a millorar la seva 
consciència (com ja hem explicat), però alhora ens permetrà poder 
establir relacions de confiança amb els nostres fills, fet bàsic per 
poder entendre’ls i identificar qualsevol tipus d’anomalia en el seu 
comportament. És molt habitual el fet d’observar conductes poc 
comunicatives en els nens que són víctimes d’assetjament escolar. 
Que es mostrin més reservats i que, fins i tot, no vulguin passar es-
tones amb els amics o anar a l’escola. En el cas dels agressors, potser 
no és tan usual observar algun comportament fora del comú, però 
probablement també intenta fer accions d’amagat i es mostra poc 
parlador respecte al que fa a escola. En qualsevol cas, la coordinació 
amb els mestres i tutors de l’escola és sempre fonamental per poder 
prevenir o evitar que es produeixin aquests successos, ja en siguin 
els nostres fills víctimes o agressors.

Com comentava abans, les situacions conflictives no es po-
den resoldre si un no té en compte les emocions i els sentiments 
de l’altra persona. També hem anat parlant molt sobre aquests 
aspectes al llarg d’aquest llibre. Conviure amb els altres significa 
poder respectar el seu punt de vista, i encara que no sempre el 
compartim, com a mínim és important fer l’esforç d’entendre’l.

Des del punt de vista maduratiu, i en conseqüència, cognitiu, no 
podem esperar dels nens conductes altruistes ja des de les primeres 
edats. El seu còrtex prefrontal encara ha de madurar molt, i l’ex-
periència l’ajudarà a entendre que poder fer accions per als altres 
sense esperar-ne res a canvi ens aporta un gran benestar emocional 
i psicològic. Tanmateix, això no es contradiu en absolut amb el fet 
que hem d’utilitzar estratègies i recursos que promoguin l’empatia 
en els nostres fills i alumnes des d’edats molt primerenques.

Poder posar-nos al lloc de l’altre i entendre el seu estat emoci-
onal i la seva manera de pensar és imprescindible per a la resolu-
ció de conflictes. Només cal pensar en una situació de conflicte 
concreta per adonar-nos que en la majoria de casos la manca 
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d’empatia és el detonant de ruptures matrimonials, conflictes o 
baralles amb els familiars, amb els amics, els companys de treball 
o qualsevol altra persona que es pugui creuar en la nostra vida.

Transcorregut un cert temps, pensem en la situació conflic-
tiva i de seguida som capaços de trobar-hi una solució satisfac-
tòria. Això també ens passa quan el conflicte no ens afecta a 
nosaltres directament. Com deia Damásio (2007), la connexió 
entre la nostra part emocional i cognitiva és indissoluble, la qual 
cosa ens obliga a gestionar de manera satisfactòria les nostres 
emocions per poder resoldre aquests conflictes. 

És en aquest moment quan convé recordar de nou la neces-
sitat de ser conscients de les nostres emocions i de les emocions 
dels altres per poder resoldre aquestes situacions conflictives.

No hi ha una recepta màgica que ens permeti donar solucions 
per a tots els tipus de conflictes, ja que depenen de la intensi-
tat de l’emoció, de la persona i del grau de proximitat envers 
aquesta persona, a més d’altres circumstàncies que ens puguem 
imaginar. Però sí que podem descriure el procés que segueix la 
resolució efectiva dels conflictes.

Procés de resolució de conflictes

Situació conflictiva

Consciència emocional (saber el que sento)

STOP - RESPIRAR FONDO

Regulació emocional (estratègies per gestionar les emocions que sento)

Resolució del conflicte (dir les coses bé: assertivitat)
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Tal com podem veure en l’esquema, es tracta que, després 
d’una situació conflictiva –sigui quina sigui (insult, menyspreu, 
etc.)–, hem de ser conscients que ens hem enfadat (ira), disgus-
tat, per poder fer l’STOP i regular aquesta emoció, utilitzant dife-
rents estratègies de regulació. I d’aquesta manera poder dir a l’al-
tre allò que pensem sense amenaces ni agressivitat. Dir les coses 
de forma agressiva, normalment, tendeix a complicar-les, encara 
que en un primer moment ens sembli que és la millor opció.

En el capítol següent parlarem de prevenció primària dels 
conflictes perquè els alumnes no pateixin innecessàriament.
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6. Prevenció primària dels conflictes

En aquest capítol ens centrarem a tractar com podem evitar la 
violència i les situacions conflictives als centres educatius. Per 
fer-ho, hem d’emfatitzar la importància de la prevenció primària 
per poder intervenir sobre l’arrel d’aquest tipus de problemes. La 
prevenció primària ha de permetre crear unes bases de convivèn-
cia idònies per minimitzar l’impacte que les situacions conflicti-
ves puguin tenir sobre els alumnes.

Per això, en primer lloc, el centre escolar ha de tenir clar 
que no ha de permetre actes violents; aquesta afirmació, que 
sembla òbvia, no ho és tant. L’equip directiu i l’equip docent 
han de fer una aposta decidida per la tolerància zero respecte 
a les situacions de violència i han d’estar sensibilitzats davant 
aquest tipus d’actes per poder donar-hi una resposta com més 
ràpida millor.

Per això cal destacar, com afirma Jerónima Terol (2007), que 
els centres docents tenen la responsabilitat de garantir espais se-
gurs perquè els menors puguin cursar-hi els seus estudis i gaudir 
de les hores d’esbarjo en pau, lliures d’agressions i vexacions.

Una de les accions més importants que s’han de dur a terme 
per realitzar una bona prevenció primària és l’elaboració d’un 
Pla de convivència que tingui en compte els punts següents:

–  Gestió democràtica. Ha de preveure una disciplina positi-
va, amb poques normes, però ben clares i consensuades per 
tothom. Dit d’una altra manera, hem d’anar tots a l’una.

–  Aprenentatge cooperatiu o qualsevol metodologia que re-
quereixi l’ajuda entre iguals. La raó és simple: un nen que 
estigui acostumat a ajudar els altres i a ser ajudat li serà sem-
pre més difícil maltractar els seus iguals (fet comprovat neu-
rocientíficament). Un exemple pràctic seria que els alumnes 
de cursos superiors siguin referents («tutors») d’alumnes 
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d’educació infantil, o per dur a terme apadrinaments lectors 
de nens de sisè amb nens de primer, etc.

–  Incorporació de l’educació emocional en el currículum: 
consciència emocional, regulació emocional, autoestima, 
competències socials i competències per a la vida i el benestar.

–  Programes de mediació: en la majoria de centres educa-
tius ja estan presents els programes de mediació i resolució 
de conflictes, que tenen com a objectiu ajudar –mitjançant 
companys mediadors–, a solucionar les situacions conflicti-
ves que van apareixent. La valoració d’aquests programes és 
molt positiva per part de tota la comunitat educativa (famí-
lies, professionals i alumnat).

Arribats a aquest punt, cal analitzar els programes d’educa-
ció emocional.

Tal com hem anat assenyalant, cal destacar el paper cardinal 
de les emocions en qualsevol situació conflictiva. La promoció 
d’un bon desenvolupament socioemocional i afectiu en els nens 
és l’acció més eficaç per a la prevenció primària de la violència. I 
és per això que durant els últims anys s’han anat desenvolupant 
diferents programes per incidir en aquests aspectes.

Des de fa poc més d’una dècada, els programes d’educació emo-
cional i social han estat implementats als Estats Units i a diferents 
països europeus. L’expressió «Aprenentatge Social i Emocional» 
(ASE) va ser popularitzada per l’associació nord-americana Colla-
borative for Academic, Social and Emotional Learning (CASEL) 
amb seu a la Universitat de Chicago, primera institució impulsora 
en l’àmbit internacional de l’educació emocional. El concepte ASE 
es defineix com el procés a través del qual aprenem a reconèixer i 
modular les emocions, prendre bones decisions, aprendre a com-
partir de forma ètica i responsable, desenvolupar relacions positi-
ves i evitar comportaments negatius (Cohen, 2006).

El moviment CASEL va començar a aplicar programes a les 
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escoles nord-americanes sota la premissa que els problemes que 
afecten la infància i l’adolescència a les escoles són causats per 
dificultats socials i emocionals. Aquests programes pretenien 
intervenir de manera preventiva a les escoles per fomentar el 
desenvolupament d’habilitats socials i emocionals des de les pri-
meres edats, tot afavorint un ambient positiu i estimulador per 
al nen (Greenberg et al., 2003).

Les evidències empíriques en relació als beneficis dels pro-
grames d’educació emocional estan molt esteses en el camp 
científic. Aquest tipus de programes han mostrat resultats que 
conclouen la seva eficàcia quant a la prevenció de conflictes 
dins dels centres educatius; en concret, s’han observat millores 
en la conducta prosocial i una disminució dels comportaments 
negatius i disruptius (Eisenberg i Spinrad, 2004). Fins i tot, està 
provat científicament que l’Aprenentatge Emocional i Social és 
una excel·lent estratègia per a la regulació emocional que ajuda 
a modelar, positivament, importants adaptacions i canvis cere-
brals (Davidson, 2012).

En un estudi longitudinal realitzat per Duncan et al. (2007) es 
van observar els resultats del desenvolupament d’habilitats socio-
emocionals a l’escola i es va concloure que aquest tipus d’habi-
litats poden predir altres tipus de mediadors d’èxit escolar com 
ara l’autoestima, l’adaptació a l’escola, la participació escolar, la 
motivació per a l’aprenentatge i les bones relacions amb els com-
panys i professors.

Què s’ensenya en els programes d’educació emocional?
S’ensenya a dominar les competències emocionals, i quan 

una persona ja les domina, es considera que és emocionalment 
intel·ligent. Es tracta d’ensenyar a fer servir la intel·ligència entre 
l’emoció i l’acció/conducta.

Podem afirmar que l’origen del concepte d’intel·ligència 
emocional el trobem als Estats Units, quan Salovey i Mayer van 
publicar el 1990 l’article titulat «Emotional Intelligence». Però 
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va ser partir de la publicació de l’obra de Goleman el 1995, Emo-
tional Intelligence, quan es produeix una gran difusió d’aquest 
concepte.

A partir d’aquesta conjuntura són molts els grups de recer-
ca, tant a l’Estat espanyol com en d’altres països, que inicien 
diferents línies d’investigació sobre les emocions i la seva edu-
cació per arribar a ser intel·ligent en l’àmbit emocional (Bis-
querra, 2011). Això fa que hi hagi diferents models de com-
petències emocionals, encara que no siguin gaire divergents 
entre si. En el nostre cas, ens basarem en el model proposat 
pel GROP (Grup de Recerca en Orientació Psicopedagògica), ja 
que després d’una exhaustiva revisió teòrica hem proposat un 
model de competències avaluat i basat en un marc teòric sòlid. 
Les competències que engloba es poden agrupar en cinc blocs: 
consciència emocional, regulació emocional, autonomia perso-
nal, competència social i competències per a la vida i el benes-
tar (Bisquerra i Pérez, 2007).

Competències emocionals

Consciència emocional

Regulació emocional

Autonomia emocional

Felicitat:

Benestar personal

Benestar social

Competència social

Competències per a la 
vida i el benestar
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Totes aquestes característiques contribueixen a desenvolupar 
el benestar personal i el benestar social. Ens cal estar bé amb nos-
altres mateixos per poder estar bé amb els altres i, consegüent-
ment, ser feliços. Una persona feliç no genera conflictes. Expli-
carem breument l’esquema a continuació.

Consciència emocional
Per consciència emocional entenem la capacitat per conèixer les 
pròpies emocions i les emocions dels altres (empatia), incloent 
l’habilitat per copsar el clima emocional d’un context determinat.

Això implica donar nom a les emocions, tenir capacitat per 
percebre amb precisió els propis sentiments i emocions; identifi-
car-los i etiquetar-los, com també percebre amb precisió les emo-
cions i les perspectives dels altres i d’implicar-nos empàticament 
en les seves vivències emocionals.

L’empatia és una de les millors vacunes per prevenir la vio-
lència; intentar entendre l’altre és necessari per poder negociar. 
És important fer activitats per crear més connexions neuronals 
a la zona de les neurones mirall i potenciar la comprensió de les 
emocions de l’altre.

Ser conscient de quines emocions sentim i saber quines sen-
ten els altres ens obre la porta a la capacitat de poder-les regular; 
és a dir, obre la porta de la regulació emocional, tan necessària 
en els nostres dies.

Regulació emocional 
Per regulació emocional entenem la capacitat de regular (no 
pas de reprimir) les emocions de manera apropiada; suposa pren-
dre consciència de la relació entre emoció, cognició i comporta-
ment, tenir bones estratègies d’afrontament, capacitat per auto-
generar emocions positives, etc. Els estats emocionals incideixen 
en el comportament i aquest en l’emoció: tots dos poden regu-
lar-se per la cognició (raonament, consciència).
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Així mateix, la regulació implica l’habilitat per afrontar emo-
cions negatives mitjançant la utilització d’estratègies d’autoregu-
lació que millorin la intensitat i la durada d’aquests estats emo-
cionals, tal com hem explicat en la part més teòrica d’aquesta 
obra.

Tanmateix, ens mostra la capacitat per experimentar de for-
ma voluntària i conscient emocions positives (alegria, amor, hu-
mor, fluïdesa) i gaudir de la vida. Capacitat per auto-gestionar el 
nostre propi benestar subjectiu a la recerca d’una millor qualitat 
de vida.

Les emocions ben regulades ens menen a desenvolupar acti-
tuds positives i pensaments constructius, que al seu torn afavo-
reixen un vida digna.

Autonomia emocional
L’autonomia emocional es pot entendre com la capacitat per 
no veure’s influenciat o afectat seriosament pels estímuls de l’en-
torn. És l’equilibri entre la dependència emocional i la desvin-
culació. Aquest concepte inclou un conjunt de característiques i 
elements relacionats amb l’autogestió personal, entre els quals hi 
ha, bàsicament, els següents:

–  Autoestima: tenir una imatge positiva i estar satisfet d’un 
mateix; mantenir bones relacions amb un mateix.

–  Automotivació: capacitat d’automotivar-se i implicar-se 
emocionalment en activitats diverses de la vida personal, 
social, professional, de lleure, etc.

–  Actitud positiva: capacitat de tenir una actitud positiva 
davant la vida. Sentit constructiu del jo i de la societat; 
sentir-se optimista i potent (empowered) a l’hora d’afrontar 
els reptes diaris; intenció de ser bo, just, caritatiu i com-
passiu.

–  Responsabilitat: intenció d’implicar-se en comportaments 
segurs, saludables i ètics. Assumir la responsabilitat en la 
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presa de decisions, fins i tot davant les actituds que hem 
d’adoptar davant la vida: positives o negatives.

–  Resiliència per afrontar les situacions adverses que la vida 
pugui oferir.

Una persona pot ser conscient de les emocions i, fins i tot, 
saber-les regular, però si no té un nivell acceptable d’autoestima 
i no s’estima prou, tampoc no s’adrecerà de manera correcta i 
assertiva a una altra persona per defensar els seus drets.

Competència social
La competència social és la capacitat de mantenir bones rela-
cions amb altres persones. Això implica dominar les habilitats 
socials bàsiques (escoltar, saludar, donar les gràcies, demanar 
permís, demanar perdó, acomiadar-se...), la capacitat per a la co-
municació efectiva, mostrar respecte envers els altres, actituds 
prosocials, assertivitat, etc.

Quan parlem de competència social, obligatòriament hem de 
referir-nos a l’assertivitat com la capacitat per defensar i expres-
sar els propis drets, opinions i sentiments: ser capaç de dir no cla-
rament i mantenir-s’hi ferm malgrat les conseqüències que se’n 
derivin; afrontar la pressió de grup i evitar situacions en les quals 
un es pugui veure coaccionat; demorar una actuació o prendre 
decisions en aquestes circumstàncies de pressió fins a sentir-se 
preparat adequadament, etc.

Els nens amb destreses socials ben desenvolupades tendeixen a 
començar més interaccions socials positives amb els seus iguals, 
a comportar-se de manera amistosa, constructiva i col·laborativa; 
s’inclinen per tenir menys conflictes, per mostrar més cooperació 
i utilitzar menys l’agressió per resoldre els seus conflictes (Lopes et 
al., 2005). Els nens socialment experimentats tenen menys proba-
bilitats de ser el blanc de l’agressió, del rebuig social i de la victi-
mització de part dels seus iguals (Ortiz et al., 2002).
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Ensenyar a comunicar-se de forma assertiva genera confiança. 
Així és com el nen amb habilitats d’assertivitat aprèn a confiar 
en els seus propis sentiments i judicis i a evitar la dependència 
excessiva de l’aprovació dels adults o els altres companys. Així 
doncs, l’entrenament en l’assertivitat també és una eina per a 
què els nens aprenguin a resistir la pressió dels iguals per fer co-
ses que ells senten que estan malament, que són perilloses o que 
simplement no volen fer.

Pot ser que un nen permeti a un agressor que li prengui al-
guna cosa amb facilitat. Quan se li proposa resistir, potser dirà: 
«Està bé. Pots agafar-ho». Llavors el mestre pot explicar: «Està bé 
donar-ho, però primer ell ha de practicar demanar-ho». Aquesta 
pràctica ajuda l’agressor a aprendre que cal demanar les coses de 
bones maneres.

Competències per a la vida i el benestar
Parlem de la capacitat per adoptar comportaments apropiats 
i responsables per afrontar satisfactòriament els desafiaments 
diaris de la vida, ja siguin privats, professionals o socials, com 
també les situacions excepcionals amb les quals anem ensope-
gant. Aquestes competències ens permeten organitzar la nostra 
vida de manera sana i equilibrada, i faciliten experiències de 
satisfacció o benestar. Això implica conrear les capacitats se-
güents:

– Capacitat per fixar objectius positius i realistes.
–  Capacitat per prendre decisions en situacions personals, fa-

miliars, acadèmiques, professionals, socials o de lleure que 
s’esdevenen en la vida diària. Suposa també assumir la res-
ponsabilitat en les decisions pròpies, ja que es prenen en 
consideració aspectes ètics, socials i de seguretat.

– Capacitat per buscar ajuda i recursos.
–  Capacitat per gaudir de manera conscient del benestar sub-
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jectiu i procurar transmetre’l a les persones amb què s’in-
teractua. D’aquesta manera es contribueix activament al 
benestar de la comunitat en què un viu (família, amics, so-
cietat).

–  Capacitat per fluir, és dir, generar experiències òptimes en la 
vida professional, personal i social.

Totes aquestes competències no actuen com a compartiments 
estancs, sinó que estan interrelacionades. Consegüentment, la 
classificació en cinc blocs ens permet de treballar-les de manera 
més sistemàtica i conscient.

Si eduquem totes aquestes competències, arribarem a ser 
intel·ligents emocionalment, és a dir, si som conscients de les 
nostres emocions i sabem reconèixer les dels altres, serem ca-
paços de regular-les a favor nostre per tal de prendre decisions 
constructives i productives.

Resumint, podem dir que els programes d’educació emoci-
onal han de permetre fomentar els factors protectors dels nens 
perquè aquests siguin capaços de resoldre de forma assertiva les 
situacions conflictives en què es trobin tant en els centres educa-
tius com en altres contextos.

En el capítol següent ens centrarem en la manera com els 
mestres han d’ajudar els nens en el seu desenvolupament socio-
emocional.



62

7. El paper dels mestres

És evident que els mestres ajuden els seus alumnes a perfeccionar 
i controlar les seves respostes emocionals en situacions conflicti-
ves, i ho fan de dues maneres: d’una banda, formant directament 
en competències emocionals, i de l’altra, perquè els mestres ser-
veixen com a models de conducta que els nens imiten (Extreme-
ra i Fernández-Berrocal, 2004, Panfile i Laible, 2012, etc.).

En aquest sentit, més del 95 % del professorat d’infantil i 
primària considera tan importants els problemes de convivèn-
cia com els relacionats amb el rendiment acadèmic. En aquesta 
mateixa línia, més del 80 % del professorat afirma que la seva 
intervenció en casos de violència o conflicte escolar és part de la 
seva tasca educativa (Caruana i Tercer, 2011).

Ja fa molts anys que els mestres eduquem seguint la fórmula 
general de l’educació:

Educació = afecte + límits + constància

Analitzem aquesta fórmula a continuació.

L’afecte i la confiança
Ja s’ha insistit al llarg de l’obra en la teoria del vincle, que ex-
plica com l’afecte –l’escalf de la mare–, és bàsic en els nadons. 
Sense afecte no podem créixer; el nostre cervell, per exemple, 
sense escalfor creix de manera més lenta, perquè no segueix el 
mateix ritme de desenvolupament que el d’un nadó amb una 
mare afectiva.

Per als qui som pares és fàcil estimar els nostres fills, fins i tot 
arribem a sentir-hi compassió, és a dir, podem arribar fàcilment 
a sentir el mateix que ells. L’afecte es tradueix, a efectes pràctics, 
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en la legitimació de les seves emocions, tal com veurem a con-
tinuació. Legitimar és dir a l’altre que el que sent és normal, és 
legítim; que ell, per ser com és, té raó de sentir les emocions que 
sent. Legitimar les emocions ajuda a regular les emocions dels 
altres.

Si un mestre confia en un alumne, pot ser que l’alumne res-
pongui satisfactòriament o pot ser que no ho faci (per raons di-
verses i alienes al professor), però si un professor ja no confia 
en l’alumne d’entrada, li obre la porta al mal comportament, 
perquè l’alumne no li deu res.

Les emocions es poden legitimar totes, però no pas la conduc-
ta que es desprèn de les emocions quan aquestes no estan ben 
regulades; per això són tan necessaris els límits.

Els límits
Els límits són molt importants perquè ensenyen com funciona 
la vida i el món als nens, ja que ells no ho saben. És millor que 
els límits els posem els pares i els mestres que els estimem que 
no pas altres persones que no els estimin tant, perquè ho faran 
amb menys afecte. Ells entenen que els castiguem perquè els esti-
mem, perquè ens preocupem per ells; per exemple, el mestre pot 
dir: «Jo sé que és dur per a tu esperar el teu torn, però ja saps que 
no es pot pegar i per tant...».

Un dia una noia em va comentar: «A mi m’hauria agradat 
que els meus pares m’haguessin exigit arribar a casa a una hora 
determinada quan sortia a les nits de joveneta, com feien tots els 
pares de les meves amigues».

Els nens, i més encara quan són petits, necessiten límits. 
Molts d’ells els demanen a crits! Necessitem límits encara que 
no ens agradin, però amb afecte. A l’escola els límits han d’estar 
molt clars, a més de ser consensuats i públics (penjats en algun 
indret perquè tots els vegin). I, sempre que sigui possible, les 
conseqüències s’han d’aplicar immediatament.
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La constància i la paciència
En l’àmbit educatiu, dir les coses una sola vegada i que s’enten-
guin és un miracle que de vegades passa, però no acostuma a 
ser gaire habitual. Cal insistir-hi! I a més a més, hem de tenir en 
compte que el fruit de la constància no és immediat, sinó que es 
reflecteix al cap dels anys. Però hem de tenir en compte que ho 
veurem o ho veuran!

Per tot plegat podem afirmar que educar no és feina fàcil, 
però sí molt i molt útil.

La fórmula de l’educació es desglossa de la manera següent:

afecte (part emocional) límits (part racional)

Legitimar les emocions  +                                        
(«És normal el que sents») 

Empatitzar («A mi també em 
passa o em va passar»)

Ajudar a trobar una solució 
(orientar)

Tranquil·litzar

Límits (renyar / reforç negatiu)

En primer lloc, es tracta de fer entendre a l’alumne que el que 
sent és normal, però posteriorment es pot fer servir alguna de les 
quatre opcions (empatitzar, ajudar a trobar una solució, tranquil-
litzar o posar límits), o bé les quatre o qualsevol combinació de 
les quatre en funció del nen i del conflicte. A continuació ve-
gem-ne els exemples:

–  Empatitzar: «A mi també em passava quan era petit». «A mi 
també em passa ara...». Únicament utilitzem aquesta opció 
quan sigui del tot certa.
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–  Ajudar-lo a trobar una solució (sense donar-li consells, 
només orientant-lo): «Què creus que podries fer?» Orien-
tar-lo perquè trobi la resposta assertiva per tal de resoldre 
el conflicte de manera cooperativa tot descartant la forma 
agressiva i la passiva.

–  Tranquil·litzar-lo explicant-li que el problema no és tan greu 
com creu.

–  Posar-hi límits mitjançant la imposició d’un reforç negatiu 
o un càstig en funció de la conducta que hagi tingut.

Si no legitimem les emocions des d’un primer moment, els 
nens no escolten les quatre opcions cognitives.

Reflectint el que hem dit, Siegel (2012) afirma que aquesta 
és la fórmula que uneix els hemisferis esquerre i dret del cervell.

A l’escola
Una nena d’11 anys es queixa a la professora que dos nens de la 
seva classe l’han insultada:

«Entenc que t’hagis 
                   disgustat,               +     

 el que han fet ells
no està bé» 

Què creus que pots fer? Has 
parlat amb ells?

Però tranquil·la, ja saps que ho 
han fet per fer-te enfadar. De fet, 

no ho pensen, ja els coneixes!

Els has molestat tu?

En aquest cas, empatitzar no seria imprescindible. L’ordre depèn 
del nen i del conflicte.

Com poden actuar els mestres en cas de conflicte?
El mestre ha de donar suport a la víctima i minimitzar l’atenció en-
vers l’agressor. El mestre s’ha d’esforçar a eliminar les recompenses 
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davant la conducta agressiva per mitjà de la seva atenció, la submis-
sió de la víctima o el suport dels espectadors. Quan el mestre diu a 
la víctima: «Ningú no té dret a fer-te mal; ¿pots dir-li que deixi de 
clavar-te puntades de peu?», la víctima rep suport directe i exem-
ples del maneig assertiu de conflictes; en canvi, l’agressor també 
escolta el mestre com descriu les regles i, a més a més, rep un límit 
ras i curt: «Tu pots seure al semàfor1 i pensar sobre el que has fet».

Després, el mestre pot parlar amb l’agressor: «Ara entenc per 
què volies aquest llibre, però en aquesta classe ningú no pot 
aconseguir res prenent-ho als altres». El mestre pot recordar a 
l’agressor com es demanen les coses correctament.

Si l’agressió ha arribat fins al punt en què els nens estan notò-
riament nerviosos i tensos, i tenen dificultats per controlar les se-
ves accions agressives, el mestre pot optar, d’entrada, per separar 
els nens i dir-los: «A la nostra escola, ningú no pot pegar. Els cops 
fan mal. Quan estigueu llestos per parlar serenament, us ajudaré 
a fer-ho». El mestre assegurarà, llavors, que els nens estiguin físi-
cament separats i haurà d’evitar continuar la discussió amb ells 
fins que estiguin tranquils. Després, pot reunir-se novament per 
ajudar-los a negociar junts una solució no violenta al conflicte.

És important que el mestre eviti involucrar-se en raonaments 
extensos mentre la conducta agressiva o destructiva s’estigui 
produint o acabi de produir-se. És millor aplicar aquests esforços 
de raonament en un altre moment, quan el nen estigui més re-
ceptiu, i així el mestre evitarà de premiar, indirectament, la con-
ducta agressiva quan l’escolti. En aquests casos és millor invertir 
la fórmula límits + afecte, fins que la corba de la ira disminueixi.

1 Seure al semàfor: Tècnica que expliquem al capítol 10.

La fórmula per resoldre una baralla és

separar                calmar                negociar
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També és important reparar el «mal» causat per les seves ac-
cions, perquè  ensenya els nens a reconèixer com els seus propis 
actes poden lesionar els altres, i els fa adonar que han de ser res-
ponsables de les seves accions. A continuació mostrem un exem-
ple adaptable, d’un full de reflexió:

Si el nen ha causat un mal de manera involuntària, l’adult pot 
suggerir elements per disculpar-se.

Quines orientacions pot donar el mestre a la víctima? 
Les víctimes davant l’agressió
Si la víctima diu a l’agressor, directament i de manera ben ferma, 
que s’aturi, la víctima mostrarà confiança en lloc de por. A més 
a més, si el mestre no observés l’agressió, l’afirmació contundent 
de la víctima serviria per alertar el mestre de l’episodi. Quan els 
resultats no siguin satisfactoris i el nen no s’aturi, caldrà dema-
nar ajuda al mediador o al professor.

Les víctimes davant els actes discriminatoris
Els nens aprenen el poder que tenen certs insults verbals per ferir 
els companys. El mestre, a banda de deixar les normes de la classe 
molt clares sobre la no discriminació, pot ajudar l’agressor a ex-

FULL DE REFLEXIÓ

Què ha passat?

Com he reaccionat?

Quines conseqüències ha tingut el meu comportament?

Què haig de fer per evitar que torni a passar?

Com puc reparar el mal que he ocasionat?
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pressar-se assertivament. Per exemple, el mestre pot dir: «Quan 
vas cridar la Maria amb aquest sobrenom, ella es va molestar i no 
va saber el que volies; però ara que has aconseguit expressar tan 
bé el que vols, ella t’entén i tots podem resoldre el problema!».

Les víctimes davant provocacions rutinàries
La solució més clara davant les provocacions rutinàries és igno-
rar-les, amb una actitud digna, o bé allunyar-se’n serenament. Ne-
gar-se a mostrar enuig en situacions que pretenen provocar-lo és 
una resposta no violenta que requereix un autodomini considera-
ble. Es pot entrenar amb role playing, com moltes altres habilitats.

A continuació presentem un exemple de role playing per tre-
ballar el fet de saber dir NO a la pressió de grup:

En el proper capítol intervindran els pares.

Es tracta d’un grup de quatre companys de classe de 10 anys que volen 
pegar a un altre nen de classe perquè diuen que no els cau bé.

MARio (líder): Li hem de donar una bona pallissa, a en David!

BlAi (seguidor): És clar que sí! S’ho mereix per tonto!

PERE (seguidor no convençut): El podem agafar entre tots a l’hora del 
pati!

BRUNo (possible defensor): Bé, però no us passeu!
MARio: Què passa, que tu no vindràs?
BRUNo: És que jo no veig bé el que voleu fer.
BlAi: De què vas?
PERE: Bé, si el Bruno no hi vol participar, no passa res, oi?
BRUNo: És que el David crec que pateix molt per culpa nos-
tra i jo no vull participar-hi més!
PERE: Jo també estic d’acord amb el Bruno.
MARio: I tu què hi dius, Blai?
BlAi: Crec que tenen una mica de raó. I si ho deixem estar?
MARio: Sou uns pixafredes, però és igual!
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8. Dedicat als pares

Aquest és, sens dubte, un dels capítols més importants del lli-
bre. L’afirmació de Montaigne, que data de l’any 1497, en-
cara és vigent avui: «I entenc, en veritat, que res no ofereix 
tanta dificultat i importància en la humana ciència com allò 
que tracta sobre l’educació i la criança dels fills». Consegüent-
ment, m’agradaria dedicar aquest capítol als pares, ja que si 
de vegades actuem malament és perquè no en sabem més. 
Nosaltres estimem els nostres fills i fem el millor que sabem 
per pujar-los. La transformació social i econòmica que hem 
experimentat durant les últimes dècades ha generat moltes 
incerteses respecte al nostre paper com a pares. Les intermi-
nables jornades laborals a les quals ens veiem sotmesos i els 
ràpids canvis culturals i socials que experimentem, han estat 
causa d’una crisi de valors que ha repercutit en l’exercici de la 
nostra parentalitat.

Jares (2006) assenyala diversos errors que hem comès els pares:
• Massa llibertat sense límits;
• Incompliment de les normes;
• Sobreprotecció;
•  Donar-los tot el que nosaltres no hem tingut de petits, per 

evitar traumes;
•  Anar de col·legues amb els nostres fills (ells ja tenen amics);
• Cedir per no entrar en conflicte;
• Mostrar impotència («No puc amb el meu fill!»);
• Encobrir els fills quan cometen faltes (tenim compassió);
• Donar la culpa als professors;
• Utilitzar la violència;
• Perdre els nervis;
• Tractar-los desigualment per raó de sexe, i
• Interessar-nos únicament pels seus estudis.



70

Tots aquests errors es poden resumir dient que no hem uti-
litzat correctament la fórmula afecte + límits. En concret, no 
hem fet un ús apropiat dels límits. Una cosa, però, hem de tenir 
clara: no podem evitar els problemes als nostres fills, però sí que 
podem ensenyar-los com se solucionen, i així ho hem de fer.

Hem de veure cada conflicte com una oportunitat per apren-
dre i millorar, perquè de cada conflicte se n’aprèn alguna cosa, i 
ens serveix per madurar, per educar.

En general, avui dia els fills exigeixen més del que donen, 
potser perquè nosaltres donem més del que exigim, no creuen?

Mario Alonso Puig, en una de les seves brillants conferènci-
es, va explicar que hi ha dos tipus de fills: els oasi i els mestre. 
Els fills oasi són els fills obedients, agraïts, afectuosos amb els 
pares, etc., i els fills mestre són els que ens fan treballar molt, 
perquè no els sembla bé escoltar-nos, ens repten, ens fan enfa-
dar, etc. En resum, es porten malament, però això no vol pas 
dir que no ens estimin. La pregunta, llavors, és per què a aquest 
últim grup se l’anomena mestre. Doncs perquè ens ensenyen. 
Dels fills oasi en gaudim, però no n’aprenem tant; de fet, jo no 
hauria escrit aquest llibre si no tingués un fill mestre que m’ha 
ensenyat molt.

Què ens ensenyen els nostres fills mestre?

– A aprendre a posar límits;
– a ser més tolerants amb els altres;
– a sentir més emocions;
– a regular les emocions per no fer cap disbarat;
– a fer-nos adonar que la perfecció no existeix...

Tampoc no us penseu que els fills oasi són perfectes, ja que 
són fills i, com a tals, hem d’aplicar-los la mateixa fórmula que 
als altres. I la cosa es pot arribar a complicar molt en funció de les 
combinacions que tinguem: un de cada mena, dos mestres, etc.
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Els qui tenen un fill oasi tenen tendència a jutjar els pares 
amb fills mestre, perquè tots sabem que la ignorància és molt 
atrevida. 

Nosaltres, els pares, podem fer més coses
Us explicaré una anècdota que li va passar a una amiga molt ami-
ga, que no sabia posar límits perquè ningú no li ho havia ense-
nyat. Ella, de petita, era una filla oasi i els seus pares hi confiaven 
molt. Un dia de primavera, el seu fill mestre va arribar a casa amb 
un càstig de l’escola per picar de mans a classe. La conversa més 
o menys va anar així:

MARE: Com ha anat a l’escola, avui?
Fill: ...
MARE: Ha passat alguna cosa?
Fill: Bé, he de fer una còpia...
MARE: Què has fet aquesta vegada?
Fill: Res, només he donat un copet a classe i mira... A copiar! 
(La mare primer va pensar que, fet i fet, per un copet a classe no havia 
de copiar tant, però després va recordar que el seu fill feia dies que estava 
nerviós i que molestava des de feia una setmana.)
MARE: Segur que només has donat un copet? O has fet alguna cosa 
més?
Fill: Jo no he fet gairebé res i no vull fer aquesta còpia! 
MARE: Mira, a sobre t’enfades i no estàs gens penedit! 
(En aquell moment va recordar les estones en què el seu fill no es portava 
bé a casa i ella ho passava malament. Llavors va pensar que a la mestra li 
havia pogut passar el mateix.)
MARE: Doncs et quedaràs el cap de setmana sense ordinador! 

(A la setmana següent la mestra va trobar la mare i van parlar de 
la qüestió.)
MEsTRA: Hola, estic contenta de trobar-te perquè volia explicar-te que 
el teu fill es porta molt bé a classe aquesta setmana, a diferència de la 
setmana anterior! Jo estic molt contenta i ell també.
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MARE: (molt satisfeta) És que l’hem castigat sense ordinador i ara ja ha 
après la lliçó!

(La mestra li ho agraeix molt i li diu, amb estima, que seria bo 
haver actuat així des del setembre.)

La frase «Tots a l’una» és molt important per al mestre, pensem 
que ells tenen entre 25 i 30 nens a classe! Nosaltres, els pares, en 
tenim menys a casa (per sort!).

Anem a pescar
Imaginem-nos que el nostre fill ha d’anar a pescar i no hi ha anat 
mai. Podríem agrupar les possibilitats que tenim com a pares en 
tres grans blocs:

Primer. No et preocupis jo pescaré el peix i te’l donaré. 
Aquesta actitud va lligada al poc temps de què dispo-
sem. Hem dit que no podem evitar els problemes dels 
nostres fills perquè després d’aquest peix en pot neces-
sitar un altre, i nosaltres no sempre podrem ser al seu 
costat.

Segon.  Asseguts còmodament a la butaca, li podem dibuixar 
un plànol, indicar-li on es troba el riu, donar-li una 
canya i deixar que hi vagi tot sol, encara que pensem 
que per a ell potser és una mica difícil.
Exercir de pares és una feina que no es pot fer assegut 
des d’una butaca, sinó que demana un esforç molt gran.

Tercer.  Acompanyar-lo al riu i ensenyar-li a pescar, però a pes-
car ell tot sol.

Davant de diferents situacions, és bo preguntar-nos en quin 
dels tres perfils ens situem com a pares. Aquest tercer perfil seria 
el més recomanable, evidentment adaptat a cada edat, però tam-
bé el que requereix més temps i dedicació.
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Les conseqüències de les dues primeres actuacions poden ser 
nefastes, depenent de la situació i dels nostres fills.

En el millor dels casos, educar els nostres fills és un treball 
dur, però pot ser un treball extremament complicat, i buscar ex-
cuses (feina, aficions, etc.) no és la solució, perquè els fills dema-
nen molta dedicació.

És cert que cal trobar un equilibri amb l’entorn (pare o mare, 
feina, fills), però abans que res cal també sobretot voluntat per 
cercar-lo.

Hem d’aplicar la fórmula de l’educació a casa: 
estima + límits + constància

Un dia quan la meva filla, que podria semblar una oasi, tenia 6 
anys, quan va baixar de l’autobús de l’escola vam tenir la con-
versa següent:

1a part (17:15 h)
LA MEvA FillA: Saps què m’ha fet la Sònia, avui? (La Sònia era una de les 
millors amigues de la meva filla.)
Jo: No, què ha passat?
LA MEvA FillA: Doncs que la Sònia no em deixava seure al seu costat a 
l’autobús!

Jo: I és clar, tu t’has disgustat i t’has enfadat!

LA MEvA FillA: Doncs sí, i li he dit que si no em deixava seure al seu 
costat avui, no seuria amb ella mai més!

(Jo no vaig dir res més perquè no tenia temps, però vaig pensar que 
ja tractaria el tema més tard.)
Fins aquí: vaig legitimar les seves emocions = afecte.
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2a Part (21 h, hora d’anar a dormir)
Jo: Quan has baixat de l’autobús, m’has explicat que t’has enfadat 
amb la Sònia, oi?
LA MEvA FillA: Sí, però ja t’ho he explicat, ara tinc son.
Jo: Si, però no ho he entès gaire bé, podries tornar-m’ho a explicar?
LA MEvA FillA: Doncs que ella no em deixava seure i jo li he dit que si 
no em deixava seure, no m’asseuria mai més amb ella.
Jo: I no creus que això és una amenaça?
LA MEvA FillA: Per què? Què és una amenaça?
Jo: Una cosa que no cal fer! Si tu volies seure amb la Sònia, li podries 
haver dit més o menys el següent: «Sònia, em disgusta que no vul-
guis seure amb mi, som amigues i a mi sí que m’agradaria seure al 
teu costat com cada dia, i podríem parlar i riure de les nostres coses». 
Què et sembla?
LA MEvA FillA: D’acord, un altre dia ho faré bé, ara tinc son!
Quatre hores més tard: límits, almenys ella va saber que tampoc no 
havia actuat bé.

Què cal per aplicar la fórmula de l’educació?: temps
Una mare de 45 anys treballa a jornada laboral completa, el seu 
marit també treballa, tenen dos fills (l’un és oasi, i la petita, mes-
tra) i està pendent dels seus pares grans. Aquesta dona es quei-
xava que no tenia temps per a ella i em va impactar quan va dir: 
«I dono gràcies que no estic tan malament perquè encara estem 
tots bé de salut!».

Això ha de servir per trencar una llança a favor dels pares 
i mares. Però també hem d’estar alerta perquè els nens d’avui 
dia duen una vida molt estressada, tal com assenyalen Lantieri i 
Goleman (2009). Són víctimes del ritme frenètic i accelerat dels 
adults. Hi ha una pressió constant perquè aconsegueixin èxits 
acadèmics sent cada vegada més joves. La solució rau a fomentar 
la unió entre famílies i mestres.
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Per què hi ha nens que «es porten malament»?
Els nens generen conflictes quan els passa alguna cosa. La feina 
més difícil és esbrinar quin problema tenen. Un nen feliç no ge-
nera conflictes, i té menys feina que un que ha de desenvolupar 
el paper de «pallasso» o de rebel. Normalment un nen fa pallas-
sades a classe quan té por de no tenir amics, un altre fa el paper 
de rebel o de passota quan té por de no aprendre com els altres; 
generalment, la por i la inseguretat les genera l’angoixa que no 
els deixa tranquils i fa que no puguin gaudir de la classe. Si veiem 
aquest tipus de nens com a infants que volen molestar, tindrem 
un tipus de conducta amb ells, però si els veiem com a nens que 
necessiten ajuda, el nostre comportament serà un altre, més cor-
recte. Cal que canviem la mirada amb què mirem el problema. 
Això no vol pas dir que no els marquem límits, sinó que la idea 
que hauríem d’aplicar és aquesta: «T’entenc (entenc els teus sen-
timents), però aquesta conducta no és permesa a classe ni a casa 
i per tant, n’has de rebre aquestes conseqüències».

Siegel (2012) afirma: «...qualsevol conducta que es consideri 
inadequada en família –com faltar al respecte, fer mal a algú, ti-
rar coses, etc.– s’ha de continuar considerant prohibida sempre, 
fins i tot en els moments on les emocions siguin més intenses».

Potser calgui, de primer, aplicar el límit («Seu a pensar una 
estona a l’habitació», etc.) i després raonar, legitimar les emo-
cions, tranquil·litzar, etc. Perquè la corba de la ira no deixa que 
el cervell racional-prefrontal pensi fins que no en comença el 
descens.

Corba de la ira.
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Siegel (2012) distingeix entre rebequeries cognitives i rebe-
queries emocionals. Les rebequeries cognitives poden necessi-
tar el límit abans que l’afecte; en canvi, les rebequeries emocio- 
nals sempre necessiten l’afecte/legitimació de les emocions i 
després el límit/càstig.

Segur que us heu trobat alguna vegada en una situació en 
què un nen de set anys observa l’aparador d’una botiga de bra-
cet dels seus pares. De sobte, el nen assenyala amb el dit una 
joguina que li ha cridat molt l’atenció. En aquest instant el pare 
o la mare adverteixen el nen que tenen pressa, i que no es po-
den aturar a mirar la joguina, i menys encara de comprar-l’hi. 
En aquest precís instant, el nen es tira a terra fent rebequeries 
i plorant desconsolat. En aquest exemple podem entendre que 
allò que busca el nen, efectivament, és cridar l’atenció dels pa-
res portant la rebequeria fins a l’extrem per veure si així acon-
segueix el seu objectiu. La seva meta en aquest moment és, ni 
més ni menys, la fantàstica joguina que ha vist a l’aparador i 
per tant, utilitzarà tots els recursos que tingui a l’abast per veure 
si així aconsegueix que els seus pares accedeixin a comprar-l’hi. 
En aquest moment, el tipus de resposta que han de donar els 
pares no té res a veure amb la que donarien, per exemple, als 
plors d’un nen que, amb un any, plora desconsolat perquè té 
gana.

A continuació explicarem com els valors morals donen sen-
tit a l’educació emocional, és a dir, veurem que allò que real-
ment dóna sentit a l’educació emocional és la moral.
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9. Educació emocional i valors

Per què ens hem de portar bé?
Un altre gran mestre, Manuel Segura (2005), fa molt temps que 
em va donar la resposta a aquesta pregunta: per raons morals. 
Tal com deia: «La moral és saber el que està bé i el que està mala-
ment, i sentir interiorment que hem de fer el bé i evitar el mal».

Piaget i el seu deixeble Kohlberg van estudiar la conducta 
moral dels infants, joves i adults i van arribar a la conclusió que 
es podien distingir sis estadis o fases. Aquests estadis no són 
pas compartiments estancats, sinó que un individu pot pujar o 
baixar en funció dels valors que impliqui cada situació. També 
veurem que les indicacions sobre l’edat de cada estadi són re-
latives. A continuació expliquem breument cada un d’aquests 
estadis:

–  El primer estadi, anomenat heteronímia, el trobaríem en-
tre els 0 i els 6 anys. En aquest període els nens ho intenten 
tot, ho proven tot i van aprenent el que està bé i el que està 
malament en funció de les recompenses i els càstigs dels 
pares, mestres, etc, és a dir, de l’autoritat. Procuren que no 
els vegi ningú quan actuen perquè tenen por de l’autori-
tat. Un nen no prendrà una joguina a un altre si la mestra 
l’observa. Ara bé, passats els 6 anys, en alguns casos, la por 
a l’autoritat continua estant present. (Vegem-ne un exem-
ple: Per què anem a 120 km/h per l’autopista? Opció A: 
Perquè considerem que és la millor opció. Opció B: Per por 
de l’autoritat, i de la multa.)

–  El segon estadi, anomenat individualisme, o també «ull 
per ull, dent per dent», començaria als 6 anys i s’allargaria 
fins als 12 anys. Els nens descobreixen les regles del joc i, 
amb elles, la primera regla moral, que és la llei del talió. Jo 
et tractaré de la mateixa manera que tu em tractis a mi. Si 
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tu et portes bé amb mi, jo em portaré bé amb tu. Els nens 
es porten bé amb els nens que són amics seus. (I ara, una 
curiositat: l’altre dia a l’autobús una senyora va preguntar 
a una altra: «Quin regal li faràs al fill de la Maria pel seu 
casament?». I la senyora va respondre: «Cap ni un, ella no 
ens va fer cap regal quan es va casar el meu fill». Totes dues 
tenien més de 12 anys.)

–  El tercer estadi, anomenat expectatives interpersonals, 
abastaria l’adolescència, quan es desperta el desig d’agra-
dar els altres i de ser acceptat pel grup. Però, quin grup? Els 
adolescents volen estar bé amb els amics i amb els pares-
professors, però aquests dos grups no tenen els mateixos 
objectius. En una situació com l’hora en què s’arriba a casa 
després de sortir a la nit, l’adolescent sap que si no fa cas 
dels pares serà castigat (els pares són incondicionals), però 
si no fa cas dels amics els pot perdre i quedar-se sol, i tots 
sabem la importància que té el grup d’iguals en l’adoles-
cència.

Aquest tercer estadi ja és superior al segon, el desig d’agra-
dar mena a fer favors i a ser amistós, cosa que facilita la relació 
entre iguals. També és cert que hi ha persones que es queden 
en aquest estadi: són persones agradables, servicials, poc polè-
miques, però que depenen massa de l’opinió i de l’actitud dels 
altres.

–  En el quart estadi, anomenat sistema social i de cons-
ciència, és on som la majoria dels adults, quan ens fem 
responsables d’allò a què ens hem compromès. Es fa el bé 
i s’evita el mal, no pas per por, com en el primer estadi, ni 
perquè els altres es porten bé, ni per agradar l’altra gent, 
sinó perquè és la nostra responsabilitat, encara que se cen-
tra bàsicament en la família, la feina i les amistats.

–  El cinquè estadi, anomenat contracte social, va un pas 
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més enllà del quart, ja que supera el cercle de la família i 
s’obre a l’univers. És el que comporta el fet de lluitar per-
què tots tinguem els mateixos drets bàsics, com ara el dret 
a la vida i a la llibertat.

Vegem-ne un exemple. Un adult va cada dia a la seva feina:
– Estadi 1. Per por del que li pugui dir el director si no hi va.
– Estadi 2. Perquè la seva companya també hi va.
–  Estadi 3. Per agradar els seus companys: «Vés què dirien si 

no anés a treballar...».
–  Estadi 4. «He d’anar a treballar perquè és la meva respon-

sabilitat.»
–  Estadi 5. «Arribaré puntual per no molestar ni entorpir la 

feina de ningú, i m’hi implicaré perquè tot vagi de la mi-
llor manera possible.»

–  Estadi 6. Aquest estadi està reservat per als qui compleixen 
la regla d’or de l’ètica: «Fes a l’altre, a qualsevol altre, el 
que voldries que fes per mi». Alguns exemples els podem 
trobar personificats en la mare Teresa de Calcuta o en Mar-
tin Luther King. 

Però així com no és cert que hàgim superat del tot els altres 
cinc estadis, sí que és cert que, de vegades, anteposem el nos-
tre benestar al dels altres: sobretot els pares, mares, cuidadors i 
mestres. 

Tenir presents aquests estadis ens permet situar-nos en fun-
ció del nostre comportament davant els fills, la feina, els amics, 
etc. i ens il·lustra el camí cap al qual hem de tendir.

El videojoc té l’objectiu d’afavorir el pas de l’estadi moral 
dos –en el qual es troben la majoria de nens de 8 a 12 anys–, a 
estadis superiors.
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10. Kit bàsic d’educació emocional per a 
l’educació primària

A continuació es presenten les activitats bàsiques mínimes per 
educar les emocions dels nens de Primària, que són bàsicament 
consciència emocional, regulació emocional i competències so-
cials (assertivitat).

És a dir, les activitats mínimes perquè els nens i les nenes 
siguin conscients de les seves emocions per, posteriorment, po-
der-les regular. D’aquesta manera, podran dir als altres el que 
senten i pensen sense amenaces ni agressivitat, i resoldre de 
forma satisfactòria els conflictes que els aniran sorgint al llarg 
de la vida.

Consciència emocional
Abans d’acabar l’Educació Primària un nen hauria de conèixer 
les seves emocions bàsiques i saber reconèixer les dels altres.

Emocions negatives
Ira: ràbia, còlera, rancúnia, odi, fúria, indignació, ressentiment, aver-
sió, exasperació, tensió, excitació, agitació, acritud, animadversió, irri-
tabilitat, hostilitat, violència, enuig, gelosia, enveja, impotència.
Por: por, horror, pànic, terror, neguit, ensurt, fòbia.
Ansietat: angoixa, desesperació, inquietud, estrès, preocupació, an-
hel, neguit, nerviosisme.
Tristesa: depressió, frustració, decepció, aflicció, pena, dolor, pesar, 
desconsol, pessimisme, malenconia, autocompassió, soledat, desà-
nim, desgana, enyorança, abatiment, disgust, preocupació.
Vergonya: culpabilitat, timidesa, inseguretat, vergonya aliena, xafo-
gor, pudor, rubor.
Aversió: hostilitat, menyspreu, acritud, antipatia, rebuig, recel, fàs-
tic, repugnància.
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La consciència emocional es pot treballar de moltes mane-
res, però una bona orientació és aquesta fitxa elaborada per 
Anna Carpena (2001), que s’ha de fer servir per a cadascuna de 
les tretze emocions. És evident que cada mestre pot adaptar-la a 
la seva feina diària, i es recomana complementar-la amb imat-
ges, vídeos, música, etc.

Una vegada els nens saben posar nom a allò que senten, 
és a dir, són conscients de les seves emocions i poden arribar 
a reconèixer les dels altres, passaríem a tractar la regulació 
emocional.

Emocions positives
Alegria: entusiasme, eufòria, excitació, delit, diversió, plaer, entrete-
niment, gratificació, satisfacció, caprici, èxtasi.
Amor-Estima: afecte, tendresa, simpatia, empatia, acceptació, cor-
dialitat, confiança, amabilitat, afinitat, respecte, devoció, adoració, 
veneració, enamorament, àgape.
Felicitat: joia, tranquil·litat, pau interior, placidesa, satisfacció, be-
nestar.
Emocions ambigües: sorpresa, esperança, compassió, alleujament.

Presentació de l’emoció a treballar a partir d’una imatge  
o d’un relat
– La pot sentir tothom? (Sí)
– On la sents?
– Què fan les persones quan la senten?
– És normal de sentir-la? (Sí)
–  És bo de sentir-la? (Sí, però si és desagradable o negativa, cal regular-

la.)
– És una emoció agradable o desagradable?
– Explica quan et sents així.
–  Fes un relat breu o un dibuix (o totes dues coses) amb un títol que 

faci referència a aquesta emoció.
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Regulació emocional
Presentarem dos contes, en funció de l’edat: 

• Para nens de 3 a 8 anys: Conte del caragol.

El caragol

Hi havia una vegada un caragol petit a qui no agradava anar a escola. 
   El caragol pensava que era massa difícil intentar escriure, llegir 
llibres o fer matemàtiques. Li agradava molestar els seus companys, 
prendre’ls el llapis, amagar-los les fulles... No li agradava compartir 
res i tampoc no volia escoltar els seus mestres. Trobava molt difícil 
seguir les normes. També trobava molt difícil no enfadar-se.
    Els altres nens i nenes no volien jugar amb ell i el caragol es va co-
mençar a sentir sol. Un dia que el caragol se sentia molt malament, 
es va trobar el caragol més gran i més vell del barri.
    El caragol jove li va dir: «Tinc un problema molt gros. Sempre que 
m’enfado no em sé controlar. Sempre estic al bell mig de les bara-
lles i em sembla que ningú no m’estima». El Vell Caragol era molt 
amable i va voler ajudar al caragol petit tot responent-li: «Mira, et 
diré un secret. La solució dels teus problemes la tens tu mateix. La 
solució la duus dins teu, vagis on vagis. És la teva closca... és per 
això que la tens. Sempre que estiguis enfadat o amoïnat, el que has 
de fer és parlar amb tu mateix».
    El vell caragol l’hi va explicar encara millor: «Quan estiguis 
dins teu, pots seguir tres passos: primer, has de dir-te a tu mateix: 
‘Atura’t’; després, respira fondo, i en tercer lloc, explica’t el proble-
ma que tens i com et sents. En acabat, descansa fins que els teus 
sentiments no siguin tan forts, fins que estiguis més calmat».
    A més, el Vell Caragol va ensenyar al caragol jove com s’havia de 
posar dins la closca per calmar-se. Llavors el Vell Caragol va dir-li: 
«Doncs ara ja ho saps, la propera vegada que tinguis problemes, 
entra dins teu i calma’t». Al caragol jove la idea li va agradar, i ho 
va voler provar.
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• Per a nens de 8 a 12 anys: El rei i el seu falcó + semàfor.

L’any 1200 Genghis Khan era un guerrer molt poderós, però 
alhora molt bon home. La història que llegirem a continuació 
ens explica un problema que va tenir i –encara que sembli im-
possible–, nosaltres també tenim avui, molts i molts anys des-
prés. La història es titula El rei i el seu falcó.

    L’endemà, a l’escola, el caragol jove treballava quan un company 
va començar a molestar-lo. Va sentir com es començava a enfadar, 
i es va voler controlar. Va ser llavors quan es va ficar dins la closca.       
Després, es va dir a ell mateix: «Atura’t!». A continuació va respirar 
profundament i va dir: «Algú m’està molestant i estic enfadat!».   
Passats uns quants segons, però, es va tranquil·litzar. Quan va sor-
tir de la closca, es va quedar sorprès de veure que la seva mestra 
somreia, i li va dir que se sentia molt orgullosa d’ell. 
    Va anar practicant aquests passos una vegada i una altra i una al-
tra, i així moltes vegades. A la fi, el caragol se’n sentia molt orgullós.
    Després d’unes quantes setmanes, el caragol va descobrir que als 
seus amics els agradava jugar amb ell i que la feina li semblava més 
fàcil. Se sentia feliç.

Recorda: és molt important que el mestre valori l’esforç que 
ha fet el nen per ell mateix per tal de poder gestionar la ira.

El rei i el seu falcó

    Genghis Khan (1162-1227) era al capdavant de l’imperi Mongol, 
que s’estenia des de l’est d’Europa fins al mar del Japó. Amb el seu 
exèrcit va arribar a la Xina i a Pèrsia, i va conquerir-hi moltes terres.             
    Arreu on anava, els homes deien que des d’Alexandre Magne no 
havia existit un rei com ell. 
    Un matí, quan descansava de les batalles, va sortir a cavalcar pels 
boscos acompanyat per molts amics. Cavalcaven jovialment, equi-
pats amb els arcs i les fletxes, i els criats els seguien amb els gossos. 
    Era una alegre partida de caça. Els crits i els riures ressonaren per-
tot perquè esperaven caçar moltes preses. Al canell, el rei hi duia el
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seu falcó favorit, ja que aleshores els falcons s’ensinistraven per a 
la caça. Aquests, quan sentien una ordre de l’amo, iniciaven el vol 
i buscaven les preses des de l’aire. Si veien un cérvol o un conill, 
s’hi llançaven al damunt amb la rapidesa d’una fletxa.
    Tot el dia Genghis Khan i els seus caçadors van travessar el bosc, 
però no van trobar tants animals com esperaven. Es va fer fosc i 
van tornar a casa. El rei cavalcava sovint pels boscos, i en coneixia 
totes les senderes. Així, mentre la resta de la partida prenia el camí 
més curt, ell va triar un camí més llarg, que anava per una vall 
entre  muntanyes. Com que havia estat un dia calorós, el rei tenia 
set. D’altra banda, el seu falcó favorit havia marxat volant, i sens 
dubte trobaria el camí per tornar a casa.
    El rei cavalcava a poc a poc i recordava que una vegada havia vist 
una deu d’aigües clares prop d’aquella sendera. Tant de bo pogués 
trobar-la ara! Però els tòrrids dies d’estiu havien assecat totes les deus 
de muntanya. Per fi va veure com degotava aigua d’una roca, i sabia 
que hi havia una deu més amunt. En la temporada de pluges, sempre 
baixava per allí un riu molt cabalós, encara que ara duia poca aigua.
    El rei baixà del cavall i va prendre un bol de plata de la seva motxilla 
per recollir les gotes que queien amb lentitud. Tardava molt a omplir-
se, i el rei tenia tanta set que amb prou feines podia esperar. Quan 
el bol es va omplir, se’l va atansar als llavis i es va disposar a beure’n 
l’aigua.
    De sobte va sentir un xiuxiueig a l’aire, li van prendre el bol de 
les mans, i l’aigua es va vessar. El rei va alçar la vista per veure qui 
havia estat: era el seu falcó.
    El falcó volava lliurament fins que es va anar a posar damunt les ro-
ques, a la vora de la deu. El rei va recollir el bol de terra, i es va disposar 
a omplir-lo de nou. Aquesta vegada, però, no va esperar tant temps: 
quan el bol va estar mitjà ple se’l va atansar als llavis. Tot just que ho 
va intentar, el falcó s’hi va llançar al damunt i l’hi va tornar a prendre 
de les mans. 
   El rei va començar a enfadar-se. Ho va intentar de nou, i per ter-
cera vegada el falcó li va impedir de beure. Aleshores sí que el rei 
es va enfadar moltíssim. I va cridar-li: «Com t’atreveixes a actuar 
així? Si et tingués a les meves mans, t’escanyaria!» 
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Ara podríem fer reflexionar els nens respecte a la moralitat de 
la història:

–  Què creieu que sentia Genghis Khan quan no podia beure 
aigua?

– Quina va ser la seva equivocació?
–  T’ha passat alguna vegada que mentre estaves enfadat has 

fet o dit alguna cosa de la qual després t’has penedit? Per 
exemple, quan els teus pares no et deixen mirar més estona 
la televisió, quan has d’anar-te’n a dormir, etc.

– Com et sents?
– Què fas després?

    El rei va omplir el bol encara una darrera vegada, però abans 
d’intentar beure, va desembeinar l’espasa: «Amic falcó, aquesta serà
l’última  vegada». Encara no va acabar de pronunciar aquestes pa-
raules que el falcó va descendir i li va arrabassar de nou el bol de 
la mà. Però aquest cop el rei l’estava esperant. Amb un moviment 
ràpid, va ferir l’au. 
    El pobre falcó va caure sagnant als peus del seu amo. «Ara tens 
el que et mereixes!», va dir Genghis Khan. 
    Però quan es va girar per agafar el bol, va descobrir que havia 
caigut al bell mig de dues pedres, i que no podia agafar-lo. «D’una 
manera o d’una altra, beuré aigua d’aquesta font», es va dir.
    Va decidir enfilar-se per la forta costa que conduïa al lloc d’on dego-
tava l’aigua. Era un ascens molt dur i com més pujava, més set tenia.
    Per fi va arribar al lloc. Allà hi havia, en efecte, un toll d’aigua, 
però què hi havia al toll? Una enorme serp morta, de l’espècie més 
verinosa que existia. El rei es va quedar sobtat.
    Va oblidar-se de la set i va pensar només en el pobre ocell mort. 
«El falcó m’ha salvat la vida! I com l’hi he pagat? Era el meu millor 
amic i l’he matat!»
     Va baixar la costa. Va prendre suaument l’ocell i se’l va posar damunt 
l’espatlla. Després va muntar a cavall i va tornar de pressa, dient-se: 
«Avui he après una lliçó: mai no hem d’actuar quan sentim ira».
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Recorda: quan estem enfadats o quan sentim ira, és millor 
NO actuar immediatament, perquè seríem capaços de fer molt 
mal fins i tot al nostre millor amic, als pares, germans, etc .

El semàfor

A partir d’un d’un semàfor com el següent, el mestre o la mes-
tra ensenyarà als alumnes com gestionar les emocions negatives 
(Carpena, 2001).

Quan s’adreci als alumnes, el mestre els dirà: «A partir d’ara, 
cada vegada que t’enfrontis a una situació que t’exalti, et faci 
enfadar molt o et depassi, mira el semàfor, transforma-t’hi men-
talment i identifica’t amb les fases que representa:

STOP 
ATURA’T

RESPIRA FONDO

EXPLICA COM 
ET SENTS 

I EL PROBLEMA 
QUE TENS 
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–  En primer lloc, pensa en el llum vermell i atura’t: no cridis 
ni insultis ni donis puntades de peu. Atura’t, doncs, durant 
uns quants segons.

–  En segon lloc, pensa en el llum ataronjat dels semàfors, que 
pampallugueja. En aquesta fase has de respirar profunda-
ment fins que puguis pensar amb claredat. Quan l’hagis as-
solit, pots passar al llum verd.

–  Quan siguis al llum verd, has de dir als altres quin problema 
tens i com et sents, i tractar de trobar una solució.

Qualsevol activitat de relaxació per aconseguir ensenyar a re-
gular les emocions complementa l’activitat del semàfor.

Competències socials
Per acabar, està bé treballar l’assertivitat, basant-nos en la tècnica 
NEMO.

N: Nom
E: Emoció
M: Motiu
O: Objectiu

Vegem-ne un exemple, en què el Carlos diu que el Miquel no 
el deixa jugar a futbol.

N: Miquel.
E: M’he disgustat / enfadat (o qualsevol altra emoció).
M: Perquè m’has dit que no podia jugar a futbol.
O:  No entenc per què ho has dit quan jo sempre et deixo ju-

gar. Espero que no m’ho diguis més.

Vegem un últim exemple –protagonitzat per la Maria, una 
nena de 5 anys, i la seva mestra–, que sintetitza tot el marc teòric 
exposat fins ara.
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MARiA: La Clara m’ha dit que no sé llegir!
MEsTRA: I tu t’has enfadat, oi?
MARiA: Sí, molt, perquè jo ja sé llegir.
MEsTRA: Has provat de fer el NEMO? O vols fer abans el caragol?
MARiA: D’acord, primer faig el caragol i després parlo (NEMO) 
amb la Clara. 
MEsTRA: Creus que pots fer el NEMO sola, o vols que t’acompanyi?
MARiA: Sola no vull fer-ho...
La mestra acompanya la Maria però no diu res, mira la Clara molt 
seriosa i fixament.
Maria diu: 

N: Nom Clara. 

E: Emoció M’he enfadat. 

M: Motiu
Per què m’has dit que no sé 
llegir?

O: Objectiu
Espero que no m’ho diguis 
més, perquè jo sí que sé lle-
gir.

La mestra mira fixament la Clara.
La Clara no diu res, però fa un petó a la Maria.
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11. Guia didàctica per al Videojoc educatiu 
HAPPY 8-12

Introducció
El videojoc Happy és una eina educativa que té com a objectiu 
millorar la resolució de conflictes a les escoles i a casa. La violèn-
cia no és innata en l’home, sinó que és una manera de gestio-
nar els conflictes errònia. En el pla teòric, aquest videojoc té en 
compte les orientacions de la psicologia evolutiva i es basa en 
les competències de l’educació emocional proposades pel Grup 
de Recerca en Orientació Psicopedagògica (GROP): consciència 
emocional, regulació de les emocions, autonomia emocional, 
competència social i competències de vida i benestar. En con-
cret, les estratègies de regulació emocional proposades parteixen 
del model de James Gross, que assenyala tres estratègies de regu-
lació: canvi d’atenció, reavaluació cognitiva i canvi de situació.

Objectius
L’objectiu general del videojoc és millorar les competències emo-
cionals per resoldre conflictes de forma assertiva alhora que fo-
menti la concentració dels nens de 8 a 12 anys. Aquest objectiu 
general es pot desglossar en els objectius particulars següents:

– Aprendre el procés que segueix la resolució de conflictes.
–  Ser conscient de les emocions que sent el nen després d’un 

conflicte i després de la resposta correcta.
– Aprendre estratègies de regulació emocional pròpia i aliena.
–  Utilitzar la comunicació assertiva per a la resolució de conflictes.
– Millorar la concentració.

Metodologia
Seria convenient que almenys els primers conflictes fossin re-
solts de forma conjunta per tota la classe. Un espai apropiat per 
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fer-ho seria l’hora de tutoria setmanal en petits grups o per pare-
lles, i després fer la posada en comú.

Descripció
El videojoc comença amb les nenes i els nens jugant al pati a 
diversos jocs (tres en ratlla, penals) o a casa (ordinador, video-
consola) i apareixen conflictes interpersonals que els infants han 
d’anar resolent, seguint l’esquema següent:

CONFLICTE

CONSCIÈNCIA EMOCIONAL (Quines emocions sento?)

SEMÀFOR (Stop/Respira fondo)

ESTRATÈGIES DE REGULACIÓ EMOCIONAL (Caixa d’eines)

RESPOSTA AL CONFLICTE (Triar la resposta correcta)

JOC DE CONCENTRACIÓ (Atenció màxima)

Conflictes
El videojoc integra 25 conflictes, d’entre els quals:

– Les nenes són protagonistes en 9 casos.
– Els nens són protagonistes en 8 casos.



91

APRENDRE A CONVIURE

–  Els 8 casos restants són mixtos. Cal destacar que tant nens 
com nenes els han de resoldre tots; en alguns casos seran la 
Happy i en d’altres, el Happy.

Aquests conflictes estan repartits en dos escenaris (pati de 
l’escola i llar):

– 15 conflictes es desenvolupen al pati de l’escola.
– 10 conflictes es desenvolupen a casa (menjador i habitació).
Per accedir als diversos escenaris (pati, menjador, habitació) 

s’utilitza la icona del globus terraqüi.
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Desenvolupament 

Personatge
Abans de començar, l’infant es construeix el seu personatge, 
el videojoc presenta dues possibilitats d’elecció del sexe (nen / 
nena) i també diferents possibilitats de pentinat, color de la pell 
i roba.

Apareix el conflicte
El nen / la nena es mou pel pati, juga al tres en ratlla, a penals i 
quan es troba amb algun company, apareix un conflicte.

En primer lloc apareix un requadre amb la introducció / ex-
plicació del conflicte.

Tot seguit, apareix breument el diàleg del conflicte, que pot 
anar avançant segons el seu ritme de lectura.
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Un cop llegit el conflicte, apareix el gat del videojoc, que pre-
gunta al Happy: «Quines emocions sents en llegir el conflicte?» 
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El Happy pot marcar set possibles emocions (totes són vàli-
des; poden escollir les que vulguin i no donen punts). Perquè, 
d’acord amb les bases teòriques de la neurociència, tots sentim 
el que sentim, és a dir, totes les emocions són legítimes. Si cal, el 
mestre pot ajudar a definir cadascuna d’elles.

Tot seguit, el gat legitima les emocions («És normal el que sents») 
i li diu que primer ha de fer el semàfor (STOP i RESPIRAR FONDO).

Després li pregunta quines eines (estratègies de regulació) fa-
ria servir per resoldre el conflicte. Hi apareix una caixa d’eines 
amb 6 possibilitats. El Happy o la Happy n’ha d’escollir com a 
màxim 4, i totes tenen una puntuació determinada (en total su-
men 1000 punts). Algunes les pot fer servir immediatament, i 
altres en un altre moment. Les estratègies de regulació que apa-
reixen a la caixa són aquestes:
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Canvi d’atenció
–  Distracció cognitiva: no pensar més en el problema. Aquesta es-

tratègia no sol tenir gaires punts perquè únicament serveix per 
a aquells casos en què no es pot fer res i són conflictes poc 
importants i concrets.

–  Explicar a un amic: contribueix a deixar passar el temps, ajuda 
a ser conscient de les emocions i del problema i, de vegades, a 
trobar la solució.

–  Escriure en el diari personal: aquesta estratègia té el mateix objec-
tiu que l’anterior i es pot fer servir com a complement.

Les investigacions han demostrat que, simplement pel fet que 
posem un número, una etiqueta o un nom a allò que sentim, 
reduïm literalment l’activitat del circuit emocional en l’hemis-
feri dret. Aquesta és l’explicació científica del fet que escriure un 
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diari o parlar d’un esdeveniment difícil ens resulti una eina tan 
eficaç a l’hora d’ajudar-nos a superar una experiència.

Tornar a avaluar la situació
–  Canviar la forma de pensar, sobretot en positiu. Ajuda a reen-

focar el conflicte des d’un altre punt de vista per poder trobar 
una solució. Aquesta estratègia és la més difícil, però la més 
eficaç, per això sol tenir més punts.

Canviar la situació
–  Buscar una solució: en aquells conflictes que tenen solució, s’ha 

de donar eines als nens perquè la trobin. També sol tenir molts 
punts.

–  Buscar ajuda: explicar el conflicte a una persona amb autoritat: 
el mediador,  el professorat o els pares. És una estratègia útil en 
molts casos, encara que l’objectiu és que aprenguin a resoldre 
els conflictes sols.

En l’annex II d’aquesta guia hi ha la puntuació que s’ha assig-
nat a cada estratègia, depenent del conflicte.

Després d’utilitzar les estratègies de regulació, apareixen qua-
tre possibles respostes al conflicte:

a) Una resposta assertiva o correcta.
b) Una de passiva.
c) Una d’agressiva.
d) Una resposta per despistar.

Després de cada resposta incorrecta hi ha una explicació 
raonada del perquè de la incorrecció. Per a cada resposta cor-
recta el Happy o la Happy obté 500 punts, que se sumen al 
marcador vermell; a més a més, la barra blava de l’autoestima 
augmenta.
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Després de seleccionar la resposta correcta, el gat torna a pre-
guntar al Happy què sent i el Happy ha de prémer sobre 7 possi-
bles emocions (totes són vàlides, poden escollir les que vulguin 
i no donen punts). Aquesta fase del videojoc té com a objectiu 
millorar el benestar personal, és a dir, la cinquena competència 
emocional.
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Finalment, després de cada conflicte hi ha un joc d’atenció i 
concentració. Es tracta del Happy que va amb bicicleta / trineu / 
monopatí i ha d’evitar obstacles i recollir recompenses.
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Avaluació
Els punts resultants indicaran el nivell d’aprenentatge de l’alum-
nat (dos marcadors més una barra):

–  Marcador vermell. Indica els punts obtinguts en les estratè-
gies de regulació i assertivitat. Són els punts bàsics del joc. 
En cada conflicte es poden aconseguir 1.500 punts, i en to-
tal, 37.500.

–  Barra blava. Regula l’autoestima. La barra augmenta quan 
s’encerta la resposta correcta des d’un principi, i disminueix 
quan no és així.

–  Marcador verd. Indica els punts addicionals, que s’obtenen 
en els minijocs i en els jocs d’atenció.

Orientacions per als mestres

A continuació us indiquem una possible presentació del video-
joc per als alumnes:

Els conflictes i problemes són part inherent de la vida, i ens 
ajuden aprendre i a millorar com a persones. Hem de procurar 
resoldre’ls de manera positiva, és a dir, d’una manera que en 
sortim tots guanyant.  

Per aconseguir-ho, jugarem a un videojoc que ens ensenyarà 
a solucionar els problemes que puguem tenir al pati, a casa i a la 
vida en general.

En el videojoc van apareixent conflictes, que vosaltres heu 
d’anar resolent mitjançant les estratègies que el joc us propor-
ciona:
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–  Primer. Trobareu l’explicació del conflicte. Vosaltres sereu la 
Happy o el Happy, i us trobareu enmig d’un conflicte.

–  Segon. El joc us preguntarà com us sentiu; totes les possibles 
emocions són  igualment correctes (no donen punts).

–  Tercer. Us demanarà que feu el SEMÀFOR (una manera de 
descansar abans de pensar en les estratègies possibles per 
solucionar el conflicte).

–  Quart. Ara caldrà triar un màxim de quatre estratègies cor-
rectes per poder solucionar el problema (tenen diferents 
puntuacions, ja que unes són millors que les altres) i s’hau-
rien d’aconseguir 1000 punts.

–  Cinquè. El joc ens presenta quatre possibles solucions. Heu 
d’endevinar la correcta (només una), que us donarà 500 
punts.

–  Sisè. Com us sentiu ara, havent solucionat el conflicte? (To-
tes les emocions positives que pugueu experimentar són 
correctes.)

–  Setè. Finalment jugarem una mica amb el Happy (joc de 
concentració màxima).

–  Vuitè. En acabar cada conflicte del videojoc es farà una po-
sada en comú.





ANNEX I
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Un relat d’educació emocional*

Un dia, quan era estudiant de sisè de Primària, vaig veure un 
company d’escola que tornava cap a casa caminant. Es deia Ma-
nel. Anava carregat amb tots els llibres del curs i vaig pensar: 
«Per què es deu endur a casa tots els llibres un divendres? Deu 
ser molt estudiós!». Jo ja tenia plans per al cap de setmana: la 
celebració d’un aniversari i un partit de futbol amb els amics, 
dissabte a la tarda; així que em vaig arronsar d’espatlles i vaig 
seguir el meu camí.

Mentre continuava caminant, vaig veure com uns quants 
nois corrien cap a en Manel, l’atrapaven, li llançaven tots els 
llibres a terra i li feien la traveta perquè caigués. Després vaig 
veure com li volaven les ulleres, que li van anar a caure a uns tres 
metres. Enmig de la batussa, en Manel va poder alçar la mirada, i 
li vaig apreciar que era plena de tristesa. Quan vaig veure tot allò 
el cor em va fer un salt, i vaig córrer a ajudar-lo; mentrestant, ell 
encara gatejava mirant de trobar les ulleres. Li vaig veure els ulls 
amarats de llàgrimes. Vaig acostar-m’hi, li vaig atansar les ulleres 
i li vaig dir: «Aquests nois són uns pixafredes, no haurien de fer 
això!».

En Manel em va mirar i, acompanyat d’un somriure, em va 
dir: «Hola, i gràcies!»; era un d’aquells somriures que mostraven 
un agraïment sincer. El vaig ajudar a carretejar els llibres i vam 
anar fent camí tots dos. En Manel vivia prop de casa meva. Li 
vaig preguntar per què no l’havia vist abans, i em va explicar que 
s’acabava de canviar d’escola; abans anava a una escola privada. 
Ostres!, vaig pensar, mai no havia conegut ningú que anés a una 
escola privada.

Vam caminar plegats fins a casa. Com que en Manel sembla-
va un bon noi, li vaig preguntar si volia venir a jugar a futbol 
dissabte, amb mi i els meus amics, i va acceptar. Vam estar junts 
tot el cap de setmana. Com més coneixia en Manel, millor em 
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queia, tant a mi com als meus amics. Va arribar dilluns al matí i 
vet aquí en Manel novament amb aquella enorme pila de llibres. 
Em vaig aturar i li vaig dir: «Hola, faràs bons músculs si carregues 
tots aquests llibres cada dia!». Va riure i me’n va donar la meitat 
perquè l’ajudés.

Durant els quatre anys següents, en Manel i jo ens vam con-
vertir en carn i ungla. Quan ja érem a punt d’acabar la Secundà-
ria, en Manel va decidir que aniria a una universitat diferent de 
la meva. Malgrat això, sabia que seríem amics per sempre, que la 
distància no seria un impediment per a la nostra amistat.

Ell estudiaria medicina, i jo, administració d’empreses, amb 
una beca de futbol. En Manel, el dia que es va llicenciar a la uni-
versitat, li va tocar de fer un discurs, que vaig anar a escoltar. Jo, 
en canvi, era feliç pel fet de no haver de parlar en públic, fet que 
m’horroritzava.

A en Manel se’l veia realment bé: era d’aquelles persones que 
s’havia trobat a si mateixa durant la Secundària, havia millorat en 
tots els aspectes i feia molta patxoca amb les ulleres noves. Tenia 
més cites amb noies que no pas jo, i totes l’adoraven! Caram! El 
cert és que de vegades fins i tot em sentia gelós... i avui era un 
d’aquests dies. Vaig adonar-me que estava una mica nerviós pel 
discurs que havia de fer, així que li vaig donar uns copets a l’es-
quena per animar-lo i li vaig dir: «Ho faràs molt bé». Em va mirar 
amb una d’aquestes mirades que denoten agraïment i em va som-
riure: «Gràcies», em va dir. Va netejar-se la gola i va començar el 
discurs: «La graduació és un bon moment per agrair a tots aquells 
que ens han ajudat al llarg d’aquests anys difícils: els teus pares, 
els teus mestres, els teus germans, potser algun entrenador... però 
principalment els teus amics. Avui sóc aquí per dir-los a tots vostès 
que ser amic d’algú és el millor regal que podem donar i rebre, i a 
propòsit de l’amistat, els explicaré una història...».

Jo –incrèdul–, mirava el meu amic quan va començar a expli-
car la història del primer dia que ens vam conèixer. Aquell cap 
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de setmana tenia planejat suïcidar-se. Va explicar com va netejar 
el seu armari i per què carretejava tots els llibres amb ell: perquè 
la seva mare no hagués d’anar després a recollir-los a l’escola. Em 
mirava fixament i em somreia: «Afortunadament vaig ser salvat. 
El meu amic em va salvar de fer una cosa irremeiable». Jo es-
coltava amb sorpresa com aquest noi tan ben plantat i popular  
explicava a tothom aquell moment de debilitat. Els seus pares 
també em miraven i em somreien, amb aquest mateix somriure 
de gratitud. Va ser en aquell mateix moment que em vaig adonar 
del sentit profund de les seves paraules: «Mai no subestimis el 
poder de les teves accions: amb un petit gest pots canviar la vida 
d’una persona, ja sigui per bé o per mal.»

Esperem que sempre sigui per bé.

* Sempre es pot trobar un moment per llegir el relat a l’alumnat de Cicle Superior...





ANNEX II
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Conflictes plantejats al videojoc

Conflicte 1. La Mercè no ha convidat la Happy a la festa del 
seu aniversari.

Context: El pati. 
Sexe: Nenes.
Protagonistes: Xing, l’Anna, la Happy.
Diàleg:

XING: Què li regalareu, a la Mercè, pel seu aniversari?
ANNA: Jo l’hi he preguntat i m’ha dit que vol un pen.
HAPPY: A mi no m’ha convidat!
XING: A no? I doncs?
HAPPY: No ho sé, jo crec que no li he fet res.

Què sent Happy?: Ràbia, angoixa, tristesa, vergonya, rebuig, 
culpa, esperança.

•   Caixa d’eines . Puntuació de les estratègies de regulació:
Puntuació    Estratègies de regulació
100                  No li dono gaire importància i em distrec fent 

altres coses.
  0                  Explico el que em passa a un amic o una amiga.
  0                  Demano ajuda al mediador o mestre.
100                Escric el que em passa en el meu diari personal.
400                Penso: «Potser està enfadada per alguna raó».
400                 Busco una solució: li dic el que sento i penso, 

sense amenaces.

•  Respostes adequades / inadequades
Resposta adequada: Li dic que m’ha sorprès molt que no em 
convidi a la festa del seu aniversari, que si he fet alguna cosa 
malament, no era la meva intenció, i li demano perdó.

 –  Mercè: Una abraçada, i estaré molt contenta que vinguis a la 
celebració del meu aniversari.
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–  Què sent Happy?: Gratitud, alegria, amor-estima, felicitat, 
esperança, relaxament.

• Resposta inadequada 1: No l’hi dic res.
    Per què no és adequada?: Això vol dir que no hi aniries, a la 

festa de l’aniversari.
•  Resposta inadequada 2: L’hi dic que encara que em convidés, 

jo no hi aniria. 
Per què no és adequada?: Això significa que està molt enfadada 
i no solucionaries el problema.

•  Resposta inadequada 3: L’hi demano perdó amb la condició 
que em convidi a l’aniversari.

    Per què no és adequada?: no es pot demanar perdó sincerament 
si després esperem a canvi alguna cosa.
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Conflicte 2. El Cosmin i el Happy estan molt contents  
xerrant al pati. Arriba el Pol i diu al Cosmin que vagi a 
jugar amb ell i que deixi tot sol el Happy.

Context: El pati. 
Sexe: Nens.
Protagonistes: Pol, Cosmin, Happy.
Diàleg:

POL: Ei! Anem, Cosmin, que et vull ensenyar una cosa!   
HAPPY: Jo també vinc.
POL: Tu no!!!

Què sent Happy?: Ràbia, por, tristesa, vergonya, rebuig, culpa, 
sorpresa.

•   Caixa d’eines . Puntuació de les estratègies de regulació:
Puntuació    Estratègies de regulació
100                 No li dono gaire importància i em distrec jugant 

amb altres amics.
100                 Explico el que em passa a un amic o amiga.
  0                   Demano ajuda al mediador o mestre.
  0                   Escric el que em passa en el meu diari personal.
400                 Penso: «El Pol només vol jugar amb el Cosmin i 

no entén que a mi això em fa mal. Potser tam-
poc no sap com demanar jugar amb nosaltres».

400                 Busco una solució: li dic el que sento i penso 
sense amenaces.

•  Respostes adequades / inadequades
Resposta adequada: «Nosaltres ens ho passem molt bé, 
queda’t a jugar amb nosaltres! A mi em sap molt de greu que 
t’emportis el Cosmin».

 –  Pol: D’acord, entesos, doncs jugo amb vosaltres.
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–  Què sent Happy?: Gratitud, alegria, amor-estima, felicitat, 
sorpresa, esperança, relaxació.

• Resposta inadequada 1: No dic res.
    Per què no és adequada?: Guardar-se les coses en silenci no és 

bo; el que sents després es pot convertir en ressentiment.
•  Resposta inadequada 2: Insulto el Pol i el Cosmin perquè 

això no es fa! 
Per què no és adequada?: És una resposta agressiva i pot tenir 
males conseqüències. 

•  Resposta inadequada 3: De moment no li dic res, però quan 
pugui l’hi faré pagar d’una manera o altra.

    Per què no és adequada?: És una resposta agressiva que genera 
un nou conflicte.
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Conflicte 3. La Lamia és una nena que diu mentides per tal 
de tenir amigues.

Context: El pati. 
Sexe: Nenes.
Protagonistes: Happy i Lamia.
Diàleg:

LAMIA: Com que els meus pares tenen molts diners, aquest 
estiu aniré a París i a fer un creuer per la Mediterrània.

Què sent Happy?: Ràbia, por, vergonya, rebuig, enveja, sorpre-
sa, compassió.

•   Caixa d’eines . Puntuació de les estratègies de regulació:
Puntuació    Estratègies de regulació
100                 No li dono gaire importància i em distrec fent 

altres coses.
  0                   Li explico a una amiga o un amic.
  0                   Demano ajuda al mediador o mestre.
100                 Ho escric en el meu diari personal.
400                 Penso: «Sé que és mentida, i crec que només ho 

fa per tenir amigues».
400                 Busco una solució: li dic el que sento i penso 

sense amenaces.

•  Respostes adequades / inadequades
Resposta adequada: L’escolto i l’hi dic: «Crec, Lamia que tant 
li fa on anem de vacances, no ens hem d’inventar coses, igual-
ment podem ser molt bones amigues».

 –  Lamia: D’acord, sort que tu m’entens, miraré de no dir més 
aquestes coses.

–  Què sent Happy?: Gratitud, alegria, amor-estima, felicitat, 
sorpresa, esperança, relaxació.
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• Resposta inadequada 1: No dic res.
    Per què no és adequada?: Les coses s’han de dir, però ben dites.
•  Resposta inadequada 2: Li dic que diu mentides. 

Per què no és adequada?: Segur que li sap molt de greu, a la 
Lamia. 

•  Resposta inadequada 3: Li dic que si torna a dir mentides ja 
no seré amiga seva mai més.

    Per què no és adequada?: Perquè és una amenaça.
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Conflicte 4. La Happy està enamorada del Pol, però es  
pensa que la Isabel l’hi vol prendre, encara que coneix els 
sentiments de la Happy.

Context: El pati. 
Sexe: Nenes.
Protagonistes: Happy i Isabel
Diàleg:

La Happy creu que la Isabel sempre és a prop del Pol i sempre 
li passa la pilota, encara que no sigui del seu equip. Sempre 
estan junts!!!

Què sent Happy?: Ràbia, por, ansietat, rebuig, gelosia, culpa, 
esperança.

•   Caixa d’eines . Puntuació de les estratègies de regulació:
Puntuació    Estratègies de regulació
100                 No li dono gaire importància i em distrec fent 

altres coses.
  0                   Li explico a una amiga o un amic.
  0                   Demano ajuda al mediador o mestre.
200                 Escric el que em passa al meu diari personal.
300                 Penso: «Potser és que només són amics».
400                 Busco una solució: li dic el que sento i penso 

sense amenaces.

•  Respostes adequades / inadequades
Resposta adequada: Parlo amb la Isabel –com a bona amiga 
que és–, per saber què sent i què pensa, i li dic que estic nervio-
sa per aquest tema.

 –  ?: No t’amoïnis, Happy, a mi el Pol no m’agrada, però som 
bons amics i la meva intenció no és fer-te mal.
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–  Què sent  Happy?: Gratitud, alegria, amor-estima, felicitat, 
sorpresa, esperança, relaxació.

•  Resposta inadequada 1: No l’hi dic res, i em trauré el Pol del 
cap.

    Per què no és adequada?: És una resposta massa passiva, hem 
de saber defensar el que volem.

•  Resposta inadequada 2: No l’hi dic res, però ja no vull ser 
amiga de la Isabel. 
Per què no és adequada?: És una resposta precipitada perquè no 
saps què sent la Isabel. 

•  Resposta inadequada 3: Dic a la Isabel que si vol al Pol, que 
se’l quedi, però a mi em perdrà com a amiga.

    Per què no és adequada?: Les amenaces fan mal i no acostumen 
a funcionar mai.
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Conflicte 5. El Happy juga amb un videojoc i està molt con-
centrat. En aquest moment la mare i el germà gran el criden 
per anar a sopar.

Context: Casa. 
Sexe: Germans.
Protagonistes: Happy i germà gran.
Diàleg:

GERMÀ GRAN: Happy, la mare t’ha avisat per anar a sopar. 
Soparem d’aquí a cinc minuts.

Què sent Happy?: Ràbia, por, angoixa, tristesa, rebuig, culpa, 
sorpresa.

•   Caixa d’eines . Puntuació de les estratègies de regulació:
Puntuació    Estratègies de regulació
100                 No li dono gaire importància i em distrec fent 

altres coses.
100                 Explico el que em passa a un amic o una amiga.
  0                  Demano ajuda al pare.
  0                   Escric el que em passa al meu diari personal.
400                 Penso: «La mare és més important que el joc».
400                 Busco una solució: ja sabia que tard o d’hora 

arribaria l’hora de sopar. Com que encara tinc 
cinc minuts, els aprofito i acabo de jugar.

•  Respostes adequades / inadequades
Resposta adequada: Aprofito els cinc minuts i vaig a sopar.

 –  El germà: Molt bé, Happy.
–  Què sent Happy?: Gratitud, alegria, amor-estima, felicitat, 

sorpresa, esperança, relaxament.
•  Resposta inadequada 1: Li dic a la mare que ja vinc, i de fet 

no hi vaig.
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    Per què no és adequada?: La resposta no és correcte, la mare es 
posarà més nerviosa i encara serà pitjor.

•  Resposta inadequada 2: Faig veure que no l’he sentit. 
Per què no és adequada?: Encara que no t’ho sembli, és una 
resposta agressiva. 

•  Resposta inadequada 3: Dono un cop damunt la taula i, 
molt enfadat, vaig a sopar.

    Per què no és adequada?: És una resposta agressiva que segur 
que té males conseqüències.
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Conflicte 6. Arriben tots dos germans de l’escola; avui  
no tenen deures. El Happy vol jugar a la consola i el Gerard 
vol veure la televisió.

Context: Casa. 
Sexe: Germans.
Protagonistes: Germà, Happy.
Diàleg:

HAPPY: Avui em toca a mi, ahir hi vas jugar tu, amb la con-
sola.
GERMÀ: Hi vam jugar perquè tu volies, avui vull veure la 
televisió.

Què sent Happy?: Ràbia, por, tristesa, rebuig, gelosia, culpa, 
esperança.

•   Caixa d’eines . Puntuació de les estratègies de regulació:
Puntuació    Estratègies de regulació
100                 No li dono gaire importància i em distrec fent 

altres coses.
  0                   Explico el que em passa a un amic o una amiga.
100                Demano ajuda al pare o la mare.
  0                   Escric el que em passa al meu diari personal.
400                 Penso: «El meu germà és més important que la 

consola i cediré jo primer».
400                 Busco una solució: hem d’arribar a un acord. 

Tots dos hi hem de sortir guanyant i tots dos 
haurem de cedir una mica. Farem un calendari 
d’ús per no tenir problemes.

•  Respostes adequades / inadequades
Resposta adequada: Li dic: «Si vols primer mirem la televisió 
i després juguem a la consola, i fem el calendari per no tenir 
problemes».
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 –  El germà: D’acord, mira, d’aquí a vint minuts s’acaba el pro-
grama, i després juguem junts.

–  Què sent Happy?: gratitud, alegria, amor-estima, felicitat, 
sorpresa, esperança, relaxament.

• Resposta inadequada 1: No dic res i que ell miri la televisió. 
    Per què no és adequada?: És una resposta massa passiva, no és 

just que ell faci el que vulgui i tu no.
•  Resposta inadequada 2: Li amago el comandament de la tele 

perquè no el trobi, i així cap dels dos pot fer el que vulgui. 
Per què no és adequada?: És una resposta agressiva, que pot 
portar conseqüències negatives. 

•  Resposta inadequada 3: Quan arribi la mare li explicaré tot el 
que m’ha fet, però exagerant-ho molt perquè el castigui.

    Per què no és adequada?: És una resposta que et pot comportar 
problemes més endavant.
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Conflicte 7. No han convidat la Happy a dormir a casa d’una 
amiga.

Context: Pati. 
Sexe: Nenes.
Protagonistes: Happy i Neus.
Diàleg:

NEUS: Estàs molt seriosa! Que estàs trista?
HAPPY: Sí, és que la Marta no m’ha convidat a dormir a casa 
seva.
NEUS: És que diu que sa mare només li ha deixat convidar 
quatre nenes, perquè no tenen més lloc a casa.

Què sent Happy?: Ràbia, por, ansietat, tristesa, vergonya, en-
veja, sorpresa.

•   Caixa d’eines . Puntuació de les estratègies de regulació:
Puntuació    Estratègies de regulació
300                 No li dono gaire importància i em distrec fent 

altres coses.
200                 Explico el que em passa a un amic o una amiga.
  0                  Demano ajuda al mediador o mestre.
  0                   Escric el que em passa al meu diari personal.
300                 Penso: «És normal que no em convidi si no 

tenen més lloc».
200                 Busco una solució: Penso que no passa res, però 

m’hauria agradat que m’ho hagués explicat ella 
mateixa.

•  Respostes adequades / inadequades
Resposta adequada: Li dic: «Primer em va saber greu, però des-
prés ho vaig entendre; encara que m’hauria agradat que m’ho 
haguessis explicat tu mateixa. També m’agradaria que una altra 
vegada pensessis en mi.



124

–  Marta: D’acord, un altre dia vine tu.
–  Què sent el Happy?: gratitud, alegria, amor-estima, felicitat, 

sorpresa, esperança, relaxament
• Resposta inadequada 1: No li parlo més. 
    Per què no és adequada?: Sap greu, oi?
•  Resposta inadequada 2: La insulto. 

Per què no és adequada?: Molt agressiva, oi? 
•  Resposta inadequada 3: No li dic res però tampoc no la con-

vidaria mai més a casa meva.
    Per què no és adequada?: Pensa que sou amigues!
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Conflicte 8. La Maria ha suspès un examen i no n’havia 
suspès mai cap. El problema ha estat que s’ha entretingut 
en una pregunta i després no ha tingut temps d’acabar-lo.  
En canvi, tu ja has suspès unes quantes vegades.

Context: Pati. 
Sexe: Nenes.
Protagonistes: Happy i Maria.
Diàleg:

HAPPY: Per què plores?
MARIA: …perquè he suspès l’examen de Mates.

Què sent Happy?: Ràbia, por, ansietat, tristesa, vergonya, re-
buig, culpa.

•   Caixa d’eines . Puntuació de les estratègies de regulació:
Puntuació    Estratègies de regulació
100                 No li dono gaire importància i em distrec fent 

altres coses.
  0                   Explico el que em passa a un amic o una amiga.
  0                  Demano ajuda al mediador o mestre.
100                 Escric el que em passa al meu diari personal.
400                 Penso: «Per a ella haver suspès és molt impor-

tant.»
400                 Busco una solució: l’hauria d’ajudar a entender 

per què li ha passat, això.

•  Respostes adequades / inadequades
Resposta adequada: Li dic: «És normal que estiguis molt trista i 
disgustada, no hi estàs acostumada. No t’amoïnis, però, perquè 
ara ja has après què no has de fer en un examen».

– Maria: Moltes gràcies. 
–  Què sent Happy?: gratitud, alegria, amor-estima, felicitat, 

sorpresa, esperança, relaxament.
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•  Resposta inadequada 1: Li dic: «Jo ja hi estic acostumada; n’he 
suspès molts.» 

    Per què no és adequada?: No és correcta del tot perquè ella no 
hi està acostumada.

•  Resposta inadequada 2: Li dic: «Tu ets tonta o què! Et preo-
cupes per tonteries!» 
Per què no és adequada?: No és correcta del tot, perquè per a 
ella és important. 

•  Resposta inadequada 3: Li dic: «Tranquil·la, no passa res».
    Per què no és adequada?: No és correcta del tot perquè no la 

tranquil·litza completament.
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Conflicte 9. La Happy demana al seu germà que li passi la 
llibreta que hi ha damunt la taula, a prop seu. Però el seu 
germà no l’hi vol passar perquè ella ahir tampoc no li va 
voler deixar un CD.

Context: Casa. 
Sexe: Germans.
Protagonistes: La Happy i el seu germà.
Diàleg:

HAPPY: Passa’m la llibreta!
GERMÀ: No.

Què sent Happy?: Ràbia, por, tristesa, vergonya, rebuig, gelo-
sia, sorpresa.

•   Caixa d’eines . Puntuació de les estratègies de regulació:
Puntuació    Estratègies de regulació
100                 No li dono gaire importància i em distrec fent 

altres coses.
  0                   Explico el que em passa a un amic o una amiga.
100                Explico el que em passa al pare o la mare.
  0                   Escric el que em passa al meu diari personal.
400                 Penso: «Només ho fa per fer-me enfadar.»
400                 Busco una solució: parlaré amb ell sense enfa-

dar-m’hi i em disculparé per allò de l’altre dia.

•  Respostes adequades / inadequades
Resposta adequada: Li dic: «Em sap greu el que va passar ahir, 
i entenc que estiguis enfadat, però és que jo ahir també estava 
molt enfadada; si vols el CD, agafa’l».

– Germà: Té la llibreta! 
–  Què sent Happy?: Gratitud, alegria, amor-estima, felicitat, 

sorpresa, esperança, relaxament.
•  Resposta inadequada 1: No faig res. 
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    Per què no és adequada?: És una resposta massa passiva.
•  Resposta inadequada 2: Li agafo la llibreta per la força. 

Per què no és adequada?: Us podeu fer mal. 
•  Resposta inadequada 3: Li dic que no l’hi deixaré mai més.
    Per què no és adequada?: El conflicte s’ha agreujat.
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Conflicte 10. La Happy juga a l’ordinador i la seva germana 
petita també hi vol jugar.

Context: Casa. 
Sexe: Germanes.
Protagonistes: Happy i la seva germana petita.
Diàleg:

GERMANA PETiTA: Surt Happy, que ara vull jugar-hi jo!
Què sent Happy?: Ràbia, por, tristesa, vergonya, rebuig, gelo-
sia, culpa.

•   Caixa d’eines . Puntuació de les estratègies de regulació:
Puntuació    Estratègies de regulació
100                 No li dono gaire importància i em distrec fent 

altres coses.
  0                   Explico el que em passa a un amic o una amiga.
100                Explico el que em passa al pare o la mare.
  0                   Escric el que em passa al meu diari personal.
400                 Penso: «Ella és més petita i li he de dir les coses 

ben dites.»
400                 Busco una solució: intento arribar a un acord 

perquè hi sortim guanyant totes dues.

•  Respostes adequades / inadequades
Resposta adequada: «Ara acabo i et deixo l’ordinador una 
estona, i després fem un calendari d’ús per no tenir problemes».

– Germana petita: Gràcies, t’estimo molt. 
–  Què sent Happy?: Gratitud, alegria, amor-estima, felicitat, 

esperança, relaxament.
•  Resposta inadequada 1: Li dic: «Vés-te’n, ara jugo jo» 
    Per què no és adequada?: És massa agressiva.
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•  Resposta inadequada 2: Li dic: «D’acord, juga-hi tu». 
Per què no és adequada?: Que sigui petita no vol dir que sempre 
s’hagi de sortir amb la seva. 

•  Resposta inadequada 3: Li pego perquè no em torni a empi-
par.

    Per què no és adequada?: És una resposta massa agressiva, no 
trobes?



131

APRENDRE A CONVIURE

Conflicte 11. El Happy ajuda la Ikena, però l’Albert li diu que 
si ve a jugar amb ell li donarà alguns cromos que li falten.

Context: Pati. 
Sexe: Nens.
Protagonistes: Happy, Ikena i Albert.
Diàleg:

ALBERT: Ei! Vols cromos? 
HAPPY: De qui són? 
ALBERT: Segur que no els tens. 
HAPPY: A veure… Doncs si estan molt bé.
ALBERT: Si véns a jugar amb mi, te’ls donaré.

Què sent Happy?: Ràbia, por, tristesa, vergonya, rebuig, enve-
ja, sorpresa.

•   Caixa d’eines . Puntuació de les estratègies de regulació:
Puntuació    Estratègies de regulació
100                 No li dono gaire importància i em distrec fent 

altres coses.
100                 Explico el que em passa a un amic o una amiga.
  0                  Demano ajuda al mediador o mestre.
  0                   Escric el que em passa al meu diari personal.
400                 Penso: «Jo m’he compromès a ajudar el meu 

amic».
400                 Busco una solució: li dic el que sento i el que 

penso.

•  Respostes adequades / inadequades
Resposta adequada: Li dic: «Tinc ganes de venir a jugar amb 
tu, però més tard, ara he d’ajudar la Ikena. Després, si vols, 
mirem els cromos».

– Ikena: Gràcies, ets un bon amic. 
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–  Què sent el Happy?: Gratitud, alegria, amor-estima, felicitat, 
sorpresa, esperança, relaxament.

•  Resposta inadequada 1: Vaig amb ell perquè em doni els cro-
mos. 

    Per què no és adequada?: T’havies compromès a ajudar la Ike-
na.

•  Resposta inadequada 2: Li dic: «Vés-te’n, que no vull jugar 
amb tu». 
Per què no és adequada?: La resposta és molt agressiva perquè 
ell vol jugar amb tu. 

•  Resposta inadequada 3: Li dic: «Dóna’m els cromos, que ja 
vindré més tard a jugar amb tu».

    Per què no és adequada?: És millor que te’ls doni quan vagis a 
jugar amb ell. 
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Conflicte 12. Un grup de nenes fan parelles per veure com 
s’asseuran a l’autobús per anar d’excursió. 

Context: Pati. 
Sexe: Nenes.
Protagonistes: Happy, Laura i Isabel.
Diàleg:

LAURA: Jo no vull seure amb la Isabel.
Isabel no diu res i es veu com té ganes de plorar però s’aguanta. 
Happy observa la situació i no li agrada el que passa.

Què sent Happy?: Ràbia, tristesa, vergonya, rebuig, sorpresa, 
esperança, compassió.

•   Caixa d’eines . Puntuació de les estratègies de regulació:
Puntuació    Estratègies de regulació
  0                   No li dono gaire importància i em distrec fent 

altres coses.
  0                   Explico el que em passa a un amic o una amiga.
100                Demano ajuda la mediador o mestre.
100                 Escric el que em passa al meu diari personal.
400                 Penso: «La Laura no té res en contra de la Isabel, 

però té por de què en diran les altres».
400                 Busco una solució: he de fer alguna cosa; si no, 

jo també actuaré com la Laura.

•  Respostes adequades / inadequades
Resposta adequada: Dic a la Laura: «La Isabel sempre ens aju-
da a fer els deures, i tu ho saps. Si tu no hi seus, hi seuré jo».

– Laura: D’acord, sí que seuré amb ella; gràcies, Happy. 
–  Què sent el Happy?: Gratitud, alegria, amor-estima, felicitat, 

sorpresa, esperança, relaxament. 
•  Resposta inadequada 1: No dic res. 
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    Per què no és adequada?: És una resposta massa passiva, faries 
el mateix que la Laura.

•  Resposta inadequada 2: Li dic: «Ben fet, Laura». 
Per què no és adequada?: És una resposta que fa més mal. 

•  Resposta inadequada 3: Li dic: «Laura, t’has passat!». 
    Per què no és adequada?: No és correcta del tot perquè no ha 

resolt el problema del tot.
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Conflicte 13. Uns nens estan jugant a llançar penals i unes 
nenes enreden. 

Context: Pati. 
Sexe: Mixt.
Protagonistes: Happy i nens
Diàleg:

NENS: va sortiu d’aquí
NENES: no volem marxar

Què sent Happy?: Ràbia, por, rebuig, enveja, gelosia, sorpresa, 
esperança.

•   Caixa d’eines . Puntuació de les estratègies de regulació:
Puntuació    Estratègies de regulació
100                 No li dono gaire importància i em distrec fent 

altres coses.
  0                   Explico el que em passa a un amic o una amiga.
100                Demano ajuda al mediador o mestre.
  0                   Escric el que em passa al meu diari personal.
400                 Penso: «És normal que enredin una mica perquè 

són més petites».
400                 Busco una solució: Les aviso, i si no fan cas, 

avisaré el mediador o mestre.

•  Respostes adequades / inadequades
Resposta adequada: Els dic: «Ens feu patir i no podem jugar 
bé perquè us podem fer mal. Al final haurem d’avisar el profe.

– Nenes: D’acord, entesos, marxem! 
–  Què sent  Happy?: Gratitud, alegria, amor-estima, felicitat, 

sorpresa, esperança, relaxació. 
•  Resposta inadequada 1: No dic res. 
    Per què no és adequada?: Tampoc no es poden sortir amb la seva.
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•  Resposta inadequada 2: Les insulto.  
Per què no és adequada?: La resposta és molt agressiva, oi? 

•  Resposta inadequada 3: Les empenyo fort perquè marxin. 
    Per què no és adequada?: La resposta és molt agressiva; es po-

den fer molt mal.
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Conflicte 14. La Happy i la Judit juguen al tres en ratlla i hi 
ha uns nens que les molesten. 

Context: Pati. 
Sexe: Nenes i nens.
Protagonistes: Happy i nens.
Diàleg:

NENS: Què feu? Quina tonteria jugar amb això! A més a més, 
no en sabeu!

Què sent Happy?: Ràbia, por, tristesa, vergonya, rebuig, sor-
presa, esperança.

•   Caixa d’eines . Puntuació de les estratègies de regulació:
Puntuació    Estratègies de regulació
100                 No li dono gaire importància i em distrec fent 

altres coses.
  0                   Explico el que em passa a un amic o una amiga.
100                Demano ajuda al mediador o mestre.
  0                   Escric el que em passa al meu diari personal.
400                 Penso: «Tenen ganes de jugar amb nosaltres».
400                 Busco una solució: els aviso i els convido a 

jugar. 

•  Respostes adequades / inadequades
Resposta adequada: Si voleu, jugueu amb nosaltres, però no 
enredeu.

– Nens: D’acord, entesos! 
–  Què sent Happy?: Gratitud, alegria, amor-estima, felicitat, 

sorpresa, esperança, relaxament. 
•  Resposta inadequada 1: No dic res. 
    Per què no és adequada?: Tampoc no es poden sortir amb la 

seva.
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•  Resposta inadequada 2: Els insulto.  
Per què no és adequada?: La resposta és molt agressiva, oi? 

•  Resposta inadequada 3: Els empenyo fort perquè marxin. 
    Per què no és adequada?: La resposta és molt agressiva; es po-

den fer molt mal.
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Conflicte 15. La Happy veu com uns nens de la seva classe 
molesten molt un amic seu.

Context: Pati. 
Sexe: Mixt.
Protagonistes: Happy i nens.
Diàleg:
RAÜL: Ei, microbi! Vine cap aquí!
GERARD: Què us sembla, li prenen les sabates?
CARLOS: Agafa’l pel coll, a veure si creix!
Què sent Happy?: Ràbia, por, tristesa, vergonya, rebuig, sor-
presa, esperança.

•   Caixa d’eines . Puntuació de les estratègies de regulació:
Puntuació    Estratègies de regulació
  0                   No li dono gaire importància i em distrec fent 

altres coses.
100                 Explico el que em passa a un amic o una amiga.
200                Demano ajuda la mediador o mestre.
  0                   Escric el que em passa al meu diari personal.
300                 Penso: «Ells no saben el mal que fan al meu 

amic».
400                 Busco una solució: Parlaria amb ells sense ame-

naces. 

•  Respostes adequades / inadequades
Resposta adequada: Els dic: Ei! No us passeu amb ell, és un 
bon amic nostre i ens ajuda sempre que pot. Que no ho veieu 
com pateix! Us agradaria que us ho fessin a vosaltres?

– Nens: D’acord, però no n’hi ha per tant! 
–  Què sent el Happy?: gratitud, alegria, amor-estima, felicitat, 

sorpresa, esperança, relaxament. 
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•  Resposta inadequada 1: No dic res. 
    Per què no és adequada?: No es poden sortir amb la seva.
•  Resposta inadequada 2: Els insulto.  

Per què no és adequada?: Vols dir que no et posaries en un 
embolic? 

•  Resposta inadequada 3: M’ajuntaria amb ells tres i també 
li faria mal, al meu amic, per no haver de quedar-me sense 
amics  

    Per què no és adequada?: És normal que pensis això, no tenir 
amics és molt dur, però s’ha de ser valent i saber triar quins 
amics volem tenir.
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Conflicte 16. Dos germans juguen a cartes i l’un s’enfada 
amb l’altre perquè perd i l’acusa de fer trampes.

Context: Casa. 
Sexe: Germans.
Protagonistes: Happy i Kamal.
Diàleg:
KAMAL: Has fet trampes!
Què sent Happy?: Ràbia, por, tristesa, vergonya, rebuig, enve-
ja, sorpresa.

•   Caixa d’eines . Puntuació de les estratègies de regulació:
Puntuació    Estratègies de regulació
300                  No li dono gaire importància i em distrec fent 

altres coses.
  0                   Explico el que em passa a un amic o una amiga.
100                Demano ajuda al meu pare o la meva mare.
  0                   Escric el que em passa al meu diari personal.
300                 Penso: «És normal que estigui enfadat perquè es 

pensava que guanyaria».
300                 Busco una solució: Parlo amb ell sense amena-

ces. 

•  Respostes adequades / inadequades
Resposta adequada: Li dic: «Entenc que estiguis enfadat, però 
jo no he fet trampes. A mi, com a tu mateix, també m’agrada 
guanyar, però no passa sempre».

– Kamal: Tens raó, tornem a jugar? 
–  Què sent el Happy?: Gratitud, alegria, amor-estima, felicitat, 

sorpresa, esperança, relaxament. 
•  Resposta inadequada 1: L’insulto. 
    Per què no és adequada?: Les coses s’han de dir, però s’han de dir 

ben dites.
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•  Resposta inadequada 2: Li pego.  
Per què no és adequada?: Vols dir que és la millor solució? 

•  Resposta inadequada 3: Explico als pares què ha passat, però 
exagerant-ho perquè el castiguin.  

    Per què no és adequada?: Perquè agreuja el problema.
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Conflicte 17. El germà de la Happy es burla d’ella perquè  
no sap jugar a un joc de consola.

Context: Casa. 
Sexe: Germans.
Protagonistes: Happy 
Diàleg:
GERMÀ: he, he, he, no saps jugar!
Què sent Happy?: Ràbia, por, ansietat, tristesa, vergonya, re-
buig, sorpresa.

•   Caixa d’eines . Puntuació de les estratègies de regulació:
Puntuació    Estratègies de regulació
100                 No li dono gaire importància i em distrec fent 

altres coses.
  0                   Explico el que em passa a un amic o una amiga.
100                Demano ajuda al meu pare o la meva mare.
  0                   Escric el que em passa al meu diari personal.
400                 Penso: «Només ho fa per fer-me enfadar».
400                 Busco una solució: parlo amb ell sense amenaces. 

•  Respostes adequades / inadequades
Resposta adequada: Li dic: «Em fa ràbia que t’enriguis de mi, 
ho passo molt malament; sisplau, no m’ho tornis a fer. Jo no 
ho sé fer tot i tu tampoc».

– Miquel: D’acord, ho sento! 
–  Què sent Happy?: Gratitud, alegria, amor-estima, felicitat, 

sorpresa, esperança, relaxament 
•  Resposta inadequada 1: L’insulto. 
    Per què no és adequada?: Les coses s’han de dir, però s’han de 

dir ben dites.
•  Resposta inadequada 2: Li pego.  

Per què no és adequada?: Vols dir que és la millor solució? 
•  Resposta inadequada 3: L’hi dic als pares perquè el castiguin.  
    Per què no és adequada?: Això no soluciona el problema. 
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Conflicte 18. Són quatre amics, i n’hi ha tres que volen que  
el Happy prengui un entrepà a un company de classe.

Context: Pati. 
Sexe: Nens.
Protagonistes: El Happy i tres més. 
Diàleg:
LÍDER (Pep): Va, Happy, demà et toca a tu pendre-li l’entrepà.
HAPPY: no m’agrada gaire aquesta idea!. 
PEP: doncs si vols venir amb nosaltres ho has de fer!
BRUNO: Au va, no siguis gallina i fes-ho, tots ho hem fet! 
ALBERT: Deixeu-lo en pau, si no ho vol fer que no ho faci!
Què sent Happy?: Ràbia, por, ansietat, tristesa, vergonya, 
rebuig, compassió. 

•   Caixa d’eines . Puntuació de les estratègies de regulació:
Puntuació    Estratègies de regulació
  0                   No li dono gaire importància i em distrec fent 

altres coses.
100                 Explico el que em passa a un amic o una amiga.
200                Demano ajuda al mediador o mestre.
  0                   Escric el que em passa al meu diari personal.
300                 Penso: «Ells no saben el mal que fan a aquest 

company quan li prenen l’entrepà».
400                 Busco una solució: parlo amb ells sense amena-

ces, i els deixo clara la meva decisió de no fer-ho. 

•  Respostes adequades / inadequades
Resposta adequada: Els dic que em sento molt angoixat i que 
el fem patir. «Us agradaria que us ho fessin a vosaltres?» Ens 
podem divertir igualment sense fer mal a ningú.

– Pep: Ets un pringat, però tens raó! 
–  Què sent el Happy?: gratitud, alegria, amor-estima, felicitat, 

sorpresa, esperança, relaxament. 
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•  Resposta inadequada 1: Ho faig per por de perdre els meus 
tres amics. 

    Per què no és adequada?: Pensa que després et poden demanar 
que facis més coses, i si realment fossin amics teus, creus que et 
demanarien de debò que fessis aquestes coses?

•  Resposta inadequada 2: Ho faig perquè no passa res si prenc 
les coses als altres.  
Per què no és adequada?: N’estàs segur, que a tu no et sabria 
greu que et prenguessin l’entrepà? 

•  Resposta inadequada 3: Els dic que són uns salvatges per 
voler fer això a un company i que ja no vull ser més amic seu.  

    Per què no és adequada?: Vols dir que és bo ser agressiu d’aquesta 
manera? 
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Conflicte 19. La Happy està acabant de fer uns deures al 
pati. Mentrestant, la Carla i la Marta juguen, però la Carla 
demana a la Happy que li deixi copiar els deures. La Happy 
n’està tipa, que se n’aprofitin, i a més li diuen empollona.

Context: Pati. 
Sexe: Nens i nenes.
Protagonistes: Marta, Carla i Happy. 
Diàleg:
CARLA: Ei! Jo també he de fer l’exercici que corregirem ara, 
me’l deixes copiar, empollona?
Què sent Happy?: Ràbia, por, ansietat, tristesa, vergonya, re-
buig, culpa.

•   Caixa d’eines . Puntuació de les estratègies de regulació:
Puntuació    Estratègies de regulació
  0                    No li dono gaire importància i em distrec fent 

algunes altres coses.
  0                   Explico el que em passa a un amic o una amiga.
100                Demano ajuda al mediador o mestre.
100                 Escric el que em passa al meu diari personal.
400                 Penso: «M’ho demana a mi perquè sap que ho 

sé fer; a més, la Carla també pateix perquè de 
vegades no entén les coses».

400                 Busco una solució: Potser jo també hauria 
d’aprendre a compartir. 

•  Respostes adequades / inadequades
Resposta adequada: Diria a la Carla que no li deixo copiar 
els deures, però que si vol, l’ajudo a fer-los perquè jo ja els he 
acabat.

–  Carla: Gràcies per ajudar-me, m’adono que pateixes quan et 
diem empollona; no t’ho direm més. 
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–  Què sent Happy?: Gratitud, alegria, amor-estima, felicitat, 
sorpresa, esperança, relaxament. 

•  Resposta inadequada 1: Li deixo copiar els deures, encara que 
no voldria que fos així. 

    Per què no és adequada?: És una resposta massa passiva, després 
podries estar enfadada amb tu mateixa.

•  Resposta inadequada 2: Li dic que no li deixo copiar els deu-
res perquè ja n’estic tipa, d’ella!  
Per què no és adequada?: És una resposta agressiva que pot tenir 
conseqüències negatives. 

•  Resposta inadequada 3: Li deixo copiar els deures a canvi 
que mai més no em diguin empollona.  

    Per què no és adequada?: Aquestes solucions de xantatge no 
acostumen a funcionar mai, encara que al principi puguin 
semblar bones.
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Conflicte 20. El Happy ha sentit que hi ha tres companys de 
classe que volen pegar al Marc perquè diuen que no els cau bé.

Context: Pati. 
Sexe: Nens.
Protagonistes: El Happy i tres més. 
Diàleg:
ROGER: Li hem de donar una bona pallissa, al Marc!
BLAI: És clar que sí! Jo crec que s’ho mereix per tonto!
PERE: El podem agafar entre els tres a l’hora del pati.
Què sent Happy?: Ràbia, por, ansietat, tristesa, vergonya,  
rebuig, compassió.

•   Caixa d’eines . Puntuació de les estratègies de regulació:
Puntuació    Estratègies de regulació
  0                   No li dono gaire importància i em distrec fent 

altres coses.
100                Explico el que em passa a un amic o una amiga.
300                Demano ajuda al mediador o mestre.
  0                   Escric el que em passa al meu diari personal.
200                 Penso: «Ells no són prou conscients del mal que 

fan a aquest company a qui volen pegar».
400                 Busco una solució: parlo amb ells i els dic el que 

sento i el que en penso. 

•  Respostes adequades / inadequades
Resposta adequada: Els dic que no em sembla bé, que segur 
que el company pateix si li fem això, i que si continuen pen-
sant així, hauré d’avisar el tutor.

– Els nens: Tens raó, no s’ha de maltractar mai una altra persona. 
–  Què sent Happy?: Gratitud, alegria, amor-estima, felicitat, 

sorpresa, esperança, relaxament. 
•  Resposta inadequada 1: No dic res. 
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    Per què no és adequada?: Perquè et convertirà en còmplice seu, 
ja que tindràs la mateixa responsabilitat o la mateixa culpa 
que ells.

•  Resposta inadequada 2: Jo també m’afegeixo al grup per pegar-li.  
Per què no és adequada?: Com creus que se sentiria el nen agredit? 

•  Resposta inadequada 3: Aviso el company a qui volen pegar.
    Per què no és adequada?: Com que ell no té els recursos per solu-

cionar el problema, necessita ajuda.
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Conflicte 21. El grup de les nenes guais decideix fer fora del 
grup la Happy i l’Aminata.

Context: Pati. 
Sexe: Nenes.
Protagonistes: Unes quantes nenes, la Happy i l’Aminata. 
Diàleg:
LA LÍDER DEL GRUP: Hem decidit que no us volem més al 
grup.
Què sent Happy?: Ràbia, por, ansietat, tristesa, vergonya, re-
buig, compassió.

•   Caixa d’eines . Puntuació de les estratègies de regulació:
Puntuació    Estratègies de regulació
  0                   No li dono gaire importància i em distrec fent 

altres coses.
  0                  Explico el que em passa a un amic o una amiga.
100                Demano ajuda al mediador o mestre.
100                 Escric el que em passa al meu diari personal.
400                 Penso: «Elles no saben el mal que ens fan».
400                 Busco una solució: parlo amb la líder del grup 

perquè m’expliqui les raons d’aquesta decisió. 

•  Respostes adequades / inadequades
Resposta adequada: Li dic: «Ens agrada continuar amb vo-
saltres, juntes hem viscut moltes aventures i ens ho passem 
molt bé. Si hem fet alguna cosa que us ha molestat, en podem 
parlar, i si es així, no ens fa res de reconèixer-ho i demanar-
vos disculpes. Tornem a ser amigues?».

– Les nenes: D’acord, tens raó, ens hem passat, amb vosaltres! 
–  Què sent Happy?: Gratitud, alegria, amor-estima, felicitat, 

sorpresa, esperança, relaxament. 
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•  Resposta inadequada 1: No dic res. 
    Per què no és adequada?: És una conducta massa passiva perquè 

«Qui res no fa res no pot esperar».
•  Resposta inadequada 2: Les insulto.  

Per què no és adequada?: No creus que aquesta és una resposta 
molt agressiva? 

•  Resposta inadequada 3: Intento convèncer les altres nenes 
del grup perquè vinguin amb mi i deixin sola la líder.

    Per què no és adequada?: Actuaries com ella, i saps que això no 
està bé.
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Conflicte 22. La germana del Happy ha explicat als seus  
pares que han castigat el seu germà a l’escola.

Context: Casa. 
Sexe: Germans.
Protagonistes: Happy i la seva germana. 
Diàleg:
HAPPY: Has explicat a la mare que m’han castigat?
GERMANA: Doncs sí.
Què sent Happy?: Ràbia, por, ansietat, tristesa, rebuig, culpa, 
sorpresa.

•   Caixa d’eines . Puntuació de les estratègies de regulació:
Puntuació    Estratègies de regulació
  0                   No li dono gaire importància i em distrec fent 

altres coses.
100                Explico el que em passa a un amic o una amiga.
  0                  Demano ajuda al pare o la mare.
100                 Escric el que em passa al meu diari personal.
400                 Penso: «La meva germana ho ha explicat als pa-

res perquè estava enfadada amb mi, perquè jo, 
abans, li havia trencat, sense voler, una cosa que 
ella apreciava molt» 

400                 Busco una solució: parlo amb ella i, com que 
els meus pares ja ho saben, els explicaré què ha 
passat i els diré que em sap greu. 

•  Respostes adequades / inadequades
Resposta adequada: Li dic: «M’ha fet molta ràbia que li hagis 
dit a la mare que m’han castigat i t’agrairia que no ho facis 
més; sóc jo qui els ha d’explicar les coses.»

–  El germà: «D’acord, Happy, tens raó, no ho faré més, et dema-
no perdó». 



153

APRENDRE A CONVIURE

–  Què sent Happy?: Gratitud, alegria, amor-estima, felicitat, 
sorpresa, esperança, alleujament. 

•  Resposta inadequada 1: Insulto la meva germana. 
    Per què no és adequada?: L’única cosa que hi guanyes és que ella 

sàpiga que estàs enfadat.
•  Resposta inadequada 2: No dic ni faig res.  

Per què no és adequada?: És una conducta massa passiva perquè 
«Qui res no fa, res no pot esperar». 

•  Resposta inadequada 3: No dic res i un altre dia jo xerraré als 
pares quan ella faci una cosa malament.

    Per què no és adequada?: Si busques la venjança, estaràs enfadat 
durant molts dies.
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Conflicte 23. El germà del Happy arriba a casa molt trist  
i enrabiat.

Context: Casa. 
Sexe: Germans.
Protagonistes: Happy i el seu germà gran. 
Diàleg:
HAPPY: Què et passa?
GERMÀ: No puc més!
HAPPY: Per què? Què t’ha passat?
GERMÀ: ...estic tip que a l’escola em diguin fideu.
Què sent Happy?: Ràbia, por, ansietat, tristesa, rebuig, culpa, 
sorpresa.

•   Caixa d’eines . Puntuació de les estratègies de regulació:
Puntuació    Estratègies de regulació
  0                   No li dono gaire importància i em distrec fent 

altres coses.
  0                  Explico el que em passa a un amic o una amiga.
100                Demano ajuda al pare o la mare.
100                 Escric el que em passa al meu diari personal.
400                 Penso: «Per a ell és molt important». 
400                 Busco una solució: parlo amb ell i intento aju-

dar-lo. 

•  Respostes adequades / inadequades
Resposta adequada: Li dic: «Entenc que estiguis enfadat i 
trist, però ells t’ho diuen perquè saben que et molesta. Prova 
de no fer-los cas i ja veuràs com deixen de molestar-te».

–  El germà: D’acord, Happy, provaré de fer-ho. Gràcies. 
–  Què sent Happy?: Gratitud, alegria, amor-estima, felicitat, 

sorpresa, esperança, relaxament. 
•  Resposta inadequada 1: Li dic: «A mi també m’ho deien». 
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    Per què no és adequada?: No és del tot correcta, perquè ara el pro-
blema el té ell.

•  Resposta inadequada 2: Li dic: «Tu ets tonto! Et preocupes per 
tonteries!».   Per què no és adequada?: Per a ell és molt impor-
tant! 

•  Resposta inadequada 3: Li dic: «Tranquil, no passa res».
    Per què no és adequada?: No és del tot correcta perquè no el 

tranquil·litzarà del tot.
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Conflicte 24. La germana del Happy li demana, sisplau, que li 
deixi un joc de la consola, i ell s’hi nega. 

Context: Casa. 
Sexe: Germans.
Protagonistes: Happy i germana petita. 
Diàleg:
GERMANA: Hola, Happy, em deixes, sisplau, aquella joc de la 
consola que tant m’agrada.
HAPPY: No.
GERMNA: Però si tu ara no el necessites perquè fas deures.
HAPPY: És igual, no te’l deixo.
(Llavors, la germana l’hi agafa igualment.)
Què sent Happy?: Ràbia, por, ansietat, tristesa, rebuig, culpa, 
sorpresa.

•   Caixa d’eines . Puntuació de les estratègies de regulació:
Puntuació    Estratègies de regulació
100                 No li dono gaire importància i em distrec fent 

altres coses.
  0                  Explico el que em passa a un amic o una amiga.
100                Demano ajuda al pare o la mare.
  0                   Escric el que em passa al meu diari personal.
400                 Penso: «Jo ho he fet tot bé? He fet bé de no dei-

xar-li el joc?». 
400                 Busco una solució: parlo amb ella, i si decideixo 

deixar-li el joc, pactarem unes normes d’ús. 

•  Respostes adequades / inadequades
Resposta adequada: Li dic: «No veig bé que m’hagis agafat el 
joc sense permís, però jo tampoc no m’he portat bé perquè no 
el necessitava. Fem un tracte?»

–  La germana: Et demano perdó, Happy; no ho faré més. 
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–  Què sent Happy?: Gratitud, alegria, amor-estima, felicitat, 
sorpresa, esperança, relaxament. 

•  Resposta inadequada 1: No li deixo mai més res! 
    Per què no és adequada?: És cert que ella no ho ha fet bé; però, i 

tu?
•  Resposta inadequada 2: No li dic res.
    Per què no és adequada?: No està bé agafar les coses sense per-

mís. 
•  Resposta inadequada 3: Ho explico als pares, però exagerant-

ho, perquè la castiguin.
    Per què no és adequada?: Pot ser que els pares també et renyin a tu 

per no voler deixar-l’hi.
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Conflicte 25. La germana de la Happy apuja molt el volum de 
la música mentre la Happy mira la tele.  

Context: Casa. 
Sexe: Germanes.
Protagonistes: Happy i la seva germana petita. 
Diàleg:
HAPPY: Pots abaixar el volum de la música? No puc sentir la 
televisió!
GERMANA: No contesta.
Què sent Happy?: Ràbia, por, ansietat, tristesa, rebuig, gelosia, 
sorpresa.

•   Caixa d’eines . Puntuació de les estratègies de regulació:
Puntuació    Estratègies de regulació
100                 No li dono gaire importància i em distrec fent 

altres coses.
  0                  Explico el que em passa a un amic o una amiga.
100                Demano ajuda al pare o la mare.
  0                   Escric el que em passa al meu diari personal.
400                 Penso: «O no s’adona del que fa, o potser ho fa 

per cridar la meva atenció».
400                 Busco una solució: parlo amb ella.

•  Respostes adequades / inadequades
Resposta adequada: Li dic: «Abaixa una mica el volum i les 
dues estarem millor; pensa que si jo apujo el volum de la tele, 
a tu et passarà el mateix».

–  La germana: Perdona, Happy, no me n’adonava. 
–  Què sent  Happy?: Gratitud, alegria, amor-estima, felicitat, 

sorpresa, esperança, relaxament. 
•  Resposta inadequada 1: Cridaré fins que em senti, i ja veurà, 

aquesta! 
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    Per què no és adequada?: És una mica agressiva, potser?
•  Resposta inadequada 2: No li dic res.
   Per què no és adequada?: Les coses s’han de dir ben dites.
•  Resposta inadequada 3: Me n’hi vaig i directament li apago 

l’equip de música.
    Per què no és adequada?: Segur que així ho solucionaràs? O potser 

el conflicte s’agreujarà?
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Videojoc Happy

Entreu en aquesta adreça: www .emotionalgames .com

Per tal de tenir accés al videojoc Happy heu de disposar dels re-
quisits tècnics següents:

Connexió a Internet
• Banda ampla (cable o ADSL)

Navegador
• Us recomanem instal·lar l’última versió del navegador Firefox
• No us recomanem utilitzar Internet Explorer

Sistemes operatius suportats
• Windows XP SP2
• Windows Server 2003
• Windows Vista
• Windows 7
• Mac OSX 10.5 o superior
• Últimes distribucions de Linux

Hardware recomanat
• Pentium 4 o superior
• 512 MB de RAM (1024MB recomanat)

Un cop es carregui l’aplicació, cliqueu a Nou joc i després ompliu 
els camps amb la informació que us demani. Per fer-ho, us caldrà 
un codi d’accés (únic i personal), que trobareu indicat a la pàgina 
següent:


