
 

 

 
 
 
 
 

ALGUNS COMPONENT DE L’ EDUCACIÓ EMOCIONAL

 
1. CONSCIÈNCIA EMOCIONAL: 
- identificar, acceptar, assimilar, integrar i 
 
2. REGULACIÓ EMOCIONAL:  desenvolupar 
prevenir els efectes perjudicials de les emocions negatives;
 
3. AUTONOMIA EMOCIONAL: 
 
4. HABILIATS SOCIOEMOCIONALS:
altres. 
 
 

ALGUNES ESTRATÈGIES QUE ENS PODEN AJUDAR! Moment, qualitat, duració i intensitat

 

Què podem fer com a pares i mares?

1. Parlar dels nostres propis sentiments 
he tingut problemes a la feina i em sento malament”.”Estic content perquè…”

2. Verbalitzar i posar paraules als sentiments dels infants, sobretot quan són molt petits
traduir els seus comportaments
jugar a casa de la Maria…però ara…potser…

estic enfadat i no sé com dir

3. Ajudant-los a modificar les seves actituds o maneres de fer amb  la comunicació i
conductes assertives. 

4. Ser positius i manifestar sentit d’humor.
HORROROSES, INSUPORTABLES, TERRIBLES

5. La fórmula de l’èxit N.E.M.O (nom+Emoció+Motiu+Objectiu)
perquè t’he dit que recullis quatre cops i  no ho fas, i m’agradaria que ho fessis a la 
primera” 

 
Estratègies de regulació i autocontrol  

1.  INTERNES (PENSAMENT) 
- Percebre / reconèixer/ investigar/ expressar / actuar

corporals . Exercicis d’atenci

- Distracció cognitiva (canviar el focus d’atenció

preferit, visualitzacions...)  La bola de neu 

- Buscar informació per entendre el context. 
- Diàleg intern 
- Dotar d’espais de silenci, d
- Responsabilitzar-me de la meva part
- Sentit de l’humor  

 
2. EXTERNES (COMPORTAMENT) 
- Respirar i relaxar (- cortisol)

 

EDUCACIÓ EMOCIONAL 

CONSCIÈNCIA EMOCIONAL:  adquirir un millor reconeixement de les pròpies emocions;
identificar, acceptar, assimilar, integrar i expressar 

desenvolupar l’habilitat de controlar i regular les pròpies emocions;
prevenir els efectes perjudicials de les emocions negatives; 

AUTONOMIA EMOCIONAL:  Motivar-se a un mateix. 

HABILIATS SOCIOEMOCIONALS: Establir relacions amb els altres i identificar les emocions dels 

QUE ENS PODEN AJUDAR! Moment, qualitat, duració i intensitat

uè podem fer com a pares i mares? 

Parlar dels nostres propis sentiments “Estic trist perquè m’has parlat malament”. “ Avui 
he tingut problemes a la feina i em sento malament”.”Estic content perquè…”

alitzar i posar paraules als sentiments dels infants, sobretot quan són molt petits
traduir els seus comportaments  “Entenc que estiguis enfadat perquè no has pogut anar a 

jugar a casa de la Maria…però ara…potser…  “Ets tonta”, o “t’odio” pot significar,

estic enfadat i no sé com dir-t’ho. 
los a modificar les seves actituds o maneres de fer amb  la comunicació i

 
Ser positius i manifestar sentit d’humor. Neutralitzar la tendència a que les coses són 
HORROROSES, INSUPORTABLES, TERRIBLES. 
La fórmula de l’èxit N.E.M.O (nom+Emoció+Motiu+Objectiu)  “ la mare està frustrada 

que recullis quatre cops i  no ho fas, i m’agradaria que ho fessis a la 

Estratègies de regulació i autocontrol   

INTERNES (PENSAMENT)  
Percebre / reconèixer/ investigar/ expressar / actuar ) Aprendre a reconèixer indicis 

atenció plena.  
(canviar el focus d’atenció- record agradable, una cançó, el meu plat 

preferit, visualitzacions...)  La bola de neu . Microexcursions. 
Buscar informació per entendre el context. La caixeta de les preocupacions

Dotar d’espais de silenci, d’atenció plena  frena els pensaments estressants

me de la meva part 

EXTERNES (COMPORTAMENT)  
cortisol) 

adquirir un millor reconeixement de les pròpies emocions; 

de controlar i regular les pròpies emocions; 

relacions amb els altres i identificar les emocions dels 

QUE ENS PODEN AJUDAR! Moment, qualitat, duració i intensitat 

Estic trist perquè m’has parlat malament”. “ Avui 
he tingut problemes a la feina i em sento malament”.”Estic content perquè…” 

alitzar i posar paraules als sentiments dels infants, sobretot quan són molt petits i 
Entenc que estiguis enfadat perquè no has pogut anar a 

Ets tonta”, o “t’odio” pot significar, ara 

los a modificar les seves actituds o maneres de fer amb  la comunicació i les 

Neutralitzar la tendència a que les coses són 

“ la mare està frustrada 
que recullis quatre cops i  no ho fas, i m’agradaria que ho fessis a la 

Aprendre a reconèixer indicis 

record agradable, una cançó, el meu plat 

La caixeta de les preocupacions  

frena els pensaments estressants 
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- Usar la respiració diafragmàtica o abdominal ,  a més oxigenació, millor per les  cèl·lules, 

millor per a tot el cos 
- Allunyar-me del problema 
- Buscar ajuda 
- Exercici físic  (córrer, saltar, ballar, cantar... gasta el cortisol de l’ hipotàlem ) 
- El contacte amb la natura  alliberar-se en l’espai, respira sa, ampliar mires 
- Distreure’m:  ajudar als altres 
- Modificar l’emoció - estat / modificar(solucionar)  el problema – detonant (Habilitats 

socials, competències socials )  

 
L’ ADOLESCENT i les emocions  

Una persona adolescent experimenta les emocions  de manera molt intensa i sobrevalorades. 
Costa filtrar-les pel pensament i la reflexió.  Cal reflexionar o deixar pair l’emoció, adonar-se d’on 
ve i preguntar-se si es correspon a la resposta de la situació viscuda o a una emoció elaborada a 
partir de la manera que té l’adolescent de viure aquella situació o emoció.  SEPARAR EL QUE SE 
SENT DEL QUE ÉS. Ajuda: 

1. Poder expressar-se  sense una resposta de judicis és en si mateixa alliberadora.  
Pot disminuir la intensitat o  incomoditat causada per una Emoció. 

2. Alliberar-ho de la  millor manera. TOTES LES EMOCIONS SÓN LÍCITES, NO TOTS ELS 
COMPORTAMENTS SÓN LÍCITS 
L’adolescent ha d’assolir tres autonomies: 

- Autonomia funcional 
- Autonomia cognitiva 
- Autonomia emocional 

 

CARACTERÍSTIQUES DE LA PERSONA EMOCIONALMENT INTEL·LIGENT 

 
Té una actitud positiva. 
Reconeix els propis sentiments i emocions. 
És capaç d'expressar sentiments i emocions. 
És capaç de regular sentiments i emocions. 
És empàtica. 
Té motivació, il·lusió, interès. 

 
Té autoestima. 
Sap donar i rebre. 
És capaç de superar les dificultats i 
frustracions. 
És capaç d'integrar polaritats (sentiments 
contradictoris). 
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