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Objectiu i estructura de la guia

La Fundació SHE neix amb la voluntat de fomentar l’adquisició d’hàbits saludables des de la
infància per promoure així la salut cardiovascular en la vida adulta.

La gestió de les pròpies emocions i la qualitat de les nostres relacions personals tenen una gran
incidència en la salut cardiovascular. Ambdues capacitats s’aprenen i es desenvolupen des dels
primers anys; per això, dins del marc del Programa SI! hem elaborat aquesta guia perquè ajudis el
teu fill o filla a desenvolupar hàbits socioemocionals saludables. Hi trobaràs propostes
per treballar les competències emocionals següents:

Les pautes i estratègies oferides per enfortir i desenvolupar aquestes competències continuen el
treball emocional iniciat a l’aula, mitjançant els reptes en família.

La recomanació d’aplicació és la següent:

1. Aplica el repte en família seguint l’orientació del centre educatiu.

2. Busca a la guia la pàgina que correspon al repte treballat.
Per a cada repte trobaràs un petit resum de l'objectiu educatiu i d’algunes pautes
educatives per desenvolupar dita competència dia a dia.

3. Aplica les pautes educatives corresponents.
Llegeix les pautes i aplica’n les que consideris que poden beneficiar la gestió de les
emocions del teu fill o filla.

Habilitats intrapersonals

• Gestió emocional

• Autoestima i autoconcepte

• Autocontrol

• Responsabilitat

Habilitats interpersonals

• Habilitats socials:

• Expressió emocional

• Assertivitat

• Actituds i conductes
prosocials

• Empatia
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REPTE 4 PRIMER CURS DE PRIMÀRIA

GESTIÓ EMOCIONAL DE LA POR

L’objectiu d’aquest repte és explorar en família estratègies de gestió emocional per a l’emoció
de la por. A partir de l’exemple presentat, en què la Maria té por de la foscor, podeu transmetre
les idees següents:

• Totes les emocions les sentim per alguna cosa. Són uns indicadors que informen d’alguna
necessitat física, emocional o social.

La María té por, i aquesta emoció l’informa que ha percebut un perill i necessita trobar la
manera de sentir-se més segura.

Com acompanyem els nens i nenes quan tenen por?

Què pots fer-hi tu

� Permet a través del diàleg expressar emocions sense
que es percebi com una mostra de debilitat o de burla,
sinó tot el contrari; «la persona valenta també té por i,
gràcies a això, pot afrontar allò que tem».

� Transmet confiança a través d’una actitud de
tranquil·litat i d’afecte.

� No minimitzis la por («això no és res», «no n’hi ha per
a tant»). Per a ells aquesta por és real. Tota novetat i
tot desconegut sol implicar certa por, i els nens
constantment experimenten situacions noves.

� Comparteix experiències en què tu també hagis tingut
por, i què vas fer per a superar-ho.

� Ajuda’ls a separar les pors reals de les irreals.

� Anima el nen o nena a fer front per si mateix a allò
que li genera por perquè conegui els seus recursos i
adquireixi confiança en les seves capacitats.

«Què pots fer per sentir-te millor?»

Què pot aprendre el teu 
fill o filla

Totes les persones tenen por,
incloses les valentes

Cada persona té por davant
de coses diferents

Què pot fer per sentir-se
millor quan té por:
• Acceptar amb naturalitat

que té por
• Parlar d’allò que li fa por
• Trobar estratègies per a

vèncer la por

RECORDA!
Les persones valentes tenen

por i, gràcies a 
això, aprenen

recursos per afrontar
els perills

Pots consultar a l’annex pautes per a gestionar altres emocions
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REPTE 6 SEGON CURS DE PRIMÀRIA

GESTIÓ DE LA VERGONYA I L’EMPATIA CORPORAL

En el repte 6 es treballa el reconeixement de l’emoció de la vergonya en altres persones a
través dels canvis físics detectats. La vergonya és una emoció molt rellevant en aquesta etapa
perquè apareix quan els nens comencen a socialitzar-se.

Us demanem que comenteu en família situacions en què heu sentit vergonya. Amb aquest
exercici aconseguireu:
1. Normalitzar l’emoció.
2. Explorar estratègies per a superar l’emoció. Aquesta emoció està íntimament lligada amb

l’autoestima. Podreu constatar que moltes de les estratègies per fer front a l’emoció tenen a
veure en acceptar-se un mateix i en no tenir por de mostrar-se davant dels altres.

3. Desenvolupar l’empatia (tant del nen com dels adults cap a les emocions que els fills
experimenten).

Pots consultar a l’annex pautes per a gestionar altres emocions

Com l’ajudem a desenvolupar 
l’empatia corporal?

� Mostra interès per la seva expressió
corporal de les emocions.

� Comenta situacions en què tu mateix
hagis sentit una emoció, tot insistint en
els canvis físics i de comportament que
vas experimentar.

� Comenta les accions i els canvis
corporals, facials i posturals que
experimenten les persones (en la vida
real, televisió i contes) davant les
diferents emocions.

RECORDA!
Estic aprenent a relacionar-me
amb l’entorn i, per això, coses

que poden semblar fàcils
són tot un repte per a mi

Què pots fer-hi tu

� Presta atenció a les valoracions que fas del
teu fill, les seves capacitats i assoliments, ja
que això influeix directament en
l’autoestima.

� Transmet que és normal sentir vergonya en
situacions noves o amb gent que no coneix.

� Ajuda’l a analitzar quins recursos té per
actuar en aquestes situacions.

� Identifica si ets excessivament exigent amb
el teu fill o ell amb si mateix, perquè pot
afavorir que la vergonya aparegui i es
consolidi.

� Evita fer comentaris sobre la seva vergonya
amb to de burla o infantilizant la situació.
Recorda que tu, de nen/a, també senties
vergonya.
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REPTE 4 SEGON CURS DE PRIMÀRIA
REPTE 4 TERCER CURS DE PRIMÀRIA

HABILITATS SOCIALS: EXPRESSIÓ EMOCIONAL

En aquests reptes l’objectiu és detectar emocions en altres persones per afavorir-ne l’empatia.
Mitjançant les preguntes plantejades podreu aprendre en família que:

• Les persones, gran part de les vegades, no decideixen quines emocions sentir, però sí com
expressar-les. La Clàudia pot, per exemple, expressar la seva por parlant d’allò que li fa por, o
cridant.

Com afavorim formes respectuoses d’expressar una emoció?

Posar nom a les emocions pròpies i a les dels altres facilita que els nens i nenes es puguin
calmar quan experimenten emocions intenses. També permeten formar millors relacions socials
en modular el comportament propi en funció del que senten els altres.

Jocs per adquirir el llenguatge emocional

Instruccions
1. Escolliu un joc amb quatre colors com a mínim.
2. Decidiu entre tots quin color representa l’alegria, la tristesa, la ràbia i la por.
3. Cada vegada que traieu una figura expliqueu una situació en què heu sentit l’emoció
que correspon al color extret.

� Estableix unes pautes adequades de descans després de les activitats, perquè amb el
cansament o l’estrès són més probables les respostes emocionals descontrolades.

� Empatitza i valida les emocions dels nens tan bon punt apareguin.
«Comprenc que estiguis espantat, parlem-ne, què és el que et fa por?»

� Afavoreix l’adquisició d’un llenguatge emocional. Pots ajudar el teu fill o filla a
expressar amb paraules com se sent:

• Mireu un àlbum de fotos i jugueu a endevinar l’emoció que sent cada persona.
• Jugueu a expressar amb la cara i el cos una emoció i a endevinar-la.
• Dia a dia posa en paraules les observacions de com se sent.

«Et veig trist»
• Mitjançant jocs en què s’expliquin vivències emocionals.

RECORDA!
Quan els nens podem
expressar en paraules

com ens sentim,
autocontrolem millor 
la nostra conducta

Mikado Jenga
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REPTE 10 PRIMER CURS DE PRIMÀRIA

AUTOESTIMA

En aquest repte es promou que els nens descobreixin quins són els seus talents i habilitats.
Per aquest motiu s’analitza quines coses se’ls dóna millor i quines els agraden més, més enllà
dels aspectes físics o acadèmics.

En el repte en família els demanem que ho comparteixin amb vosaltres i que busquin formes de
contribuir a les rutines familiars. Vosaltres també podeu compartir les vostres qualitats, tot
enfortint d’aquesta forma la valoració de la família i de si mateix, en descobrir les habilitats del
grup familiar.

Amb aquestes activitats es potencia l’autoestima, que és el sentiment que cada persona té de si
mateixa. En aquesta etapa de la vida l’autoestima es forja en funció de les opinions i valoracions
que el nen rep de les persones que el rodegen.

Com afavorim el desenvolupament de l’autoestima del fill o filla?

Ofereix valoracions positives, realistes i sinceres
«Has escrit tu sol aquest text i ha quedat molt bé», «si continues intentant-ho de
segur que la propera vegada et sortirà millor», «gràcies per recollir el que ha
caigut»

Afavoreix que se senti eficaç i recolzat en les tasques escolars i de casa
Mostra interès per les seves tasques i recorda-li les seves habilitats.
Recolzar significa estar present per protegir i oferir un entorn de confiança que
fomenti l’exploració d’allò desconegut.

Estima’l, accepta’l i valora’l per qui és realment
Evita comparar-lo amb altres nens o nenes.

Ajuda’l a identificar les seves qualitats personals innates i allò pel que ha de seguir 
esforçant-se

«Alça! Ja has aconseguit fer la bossa d’esport tot sol, i l’has preparat realment bé, 
hi has posat tot el que necessites»

Recorda-li que l’aspecte físic o els èxits acadèmics no són l’única cosa rellevant a la vida
«És genial com has après a preparar la bossa d’esport tot sol»
«Que bé que ajudis el teu company a preparar l’examen de música, de segur que ell 
podrà ajudar-te amb el treball de física que tenies a mitges»

M’estimo i
m’estimen

tal como sóc
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REPTE 12 SEGON CURS DE PRIMÀRIA

AUTOCONCEPTE I AUTOESTIMA

En aquest repte en família es treballa l’autoconcepte. L’autoconcepte és la descripció que cada
persona fa de si mateixa, de l’aspecte extern, de qualitats, de forma de ser, de gustos, etc. Se’ls
demana que comparteixin amb vosaltres les qualitats que altres persones i ells mateixos
consideren que tenen, i es reforça el vincle familiar amb la troballa de qualitats comunes.
D’aquesta manera s’afavoreix a desenvolupar un autoconcepte al més realista possible.

L’autoconcepte està íntimament lligat a l’autoestima. Una bona autoestima està relacionada
amb un autoconcepte realista, en què la persona pot identificar les seves vertaderes qualitats, i
també pot acceptar amb naturalitat les qualitats que no té.

Com afavorim el desenvolupament de l’autoestima del fill o filla tot 
enfortint el seu autoconcepte?

Evita posar etiquetes al comportament o forma de ser
En aquesta etapa això agafa especial rellevància, ja que és en aquesta edat en què
els nens es mostren més interessats en respondre a les expectatives dels adults de
referència i del seu grup d’iguals. Etiquetar el teu fill o altres nens del seu entorn
(és un bèstia, intel·ligent, treballador, gandul, responsable, etc.) pot provocar una
pressió en ells per respondre a aquestes expectatives que els altres tenen d’ells, fet
que pot generar que no arribin a desenvolupar-se com realment haurien de ser,
sinó com creuen que els altres esperen que siguin.

Interessa’t pels seus gustos i talents
Observa el joc espontani i les activitats amb què més es diverteix, d’aquesta forma
podràs descobrir molts talents i oferir oportunitats perquè els expressi.

Fomenta un sentiment de pertinença al nucli familiar
Busqueu interessos, qualitats, característiques físiques, gustos, aficions, etc.,
comuns.

Parleu de les vostres arrels
Explica-li històries de la vostra infància; familiars que no ha pogut conèixer, els teus
avis, tiets, cosins; on i com vivíeu.

RECORDA!
Ajuda’m a identificar el que m’agrada i el que necessito,

els meus punts forts i el que puc millorar
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REPTE 9 SEGON CURS DE PRIMÀRIA

HABILITATS SOCIALS: ASSERTIVITAT

En el repte en família s’explora la capacitat del teu fill de dir el que li agrada i el que no li
agrada. Aquest aprenentatge forma part del que es coneix com a assertivitat. És una habilitat
social que permet autoafirmar-se i comunicar als altres les necessitats, emocions i interessos,
de manera satisfactòria, tot mantenint i enfortint les relacions. Aquest és un factor protector
molt important per prevenir el consum de tòxics en l’adolescència.

A un nen assertiu, els seus companys de classe el solen veure com a: «és bon company», «sap
defensar-se sense agredir» i «sap resoldre problemes sense barallar-se».

El nen aprèn a ser assertiu quan

1. Les persones del seu entorn fan sentir de manera ferma i resistent el seu «jo» (qui és i
què necessita) i afavoreixen que:
� Expressi amb fermesa les seves emocions i sentiments.

Si parles de com et sents, afavoriràs que el teu fill/a faci el mateix: «Estic trist
perquè se m’ha cremat el sopar»

� Expressi amb claredat els pensaments.
«Què opineu de…?», «M’agradaria saber quines idees tens sobre…»

� Demani allò que necessita amb fermesa i respecte, respectant els altres i sense ferir.
Ensenya-li amb l’exemple: «Fill, no alcis la veu, també t’escolto si em parles suau.
M’agradaria jugar amb tu ara, però necessito atendre la trucada. Quan acabi em
podràs parlar d’aquest joc nou».

� Aprengui a demanar disculpes i a reparar els danys quan la conducta (ja sigui per acció
o omissió) ha implicat un dany cap a una altra persona.

Ensenya-li amb l’exemple: «Sento haver-te escridassat. No està bé que t’escridassi i
em sap greu. Avui estic un mica cansada i he perdut la paciència».

2. Disposa d’un entorn ric i estimulant on pot desenvolupar les habilitats interpersonals,
que li permeten formar part d’un «nosaltres»: Per a això afavoreix la seva:
� Empatia emocional cap a les necessitats dels altres, que ens fan modular el nostre

missatge.
«Has vist la cara de la Clàudia?, Què creus que li passa?», «Mira la cara del teu
germà, sembla trist, li preguntes què li passa?»

� Capacitat per posar-nos en la pell de l’altra persona i preguntar-nos per exemple, «per
què es comporta així?».

� Tenir en compte els altres (els seus sentiments, idees, necessitats, interessos).

3. Aprèn a discriminar entre l’asserció, l’agressió i la passivitat. (Es desenvolupen més
amb el repte 9 del tercer curs).

RECORDA!

Per a créixer sana necessito 
expressar el que sento, 

penso i necessito.
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REPTE 9 TERCER CURS DE PRIMÀRIA

ACTITUDS I CONDUCTES PROSOCIALS

Els nens i nenes han parlat a classe sobre com se senten quan guanyen o perden quan juguen.
Els nens aprenen en gran mesura imitant els adults, per això, en l’activitat en família us
proposem que detecteu les actituds en guanyar i en perdre.
Podeu explorar quines són prosocials (aquelles que no fan mal i que es realitzen en benefici
d’altres persones amb simpatia, condol, cooperació, ajuda, rescat, confortació, entrega o
generositat) i quines, no.

Com afavorim l’assertivitat i les conductes prosocials?

1. Potencia que el nen sigui capaç de:
• Ajudar:

-Fer favors, tant de manera voluntària com quan li ho demanin.
-Indicar o mostrar a una altra persona com fer accions que domina.

• Compartir:
-Deixar i compartir els seus objectes amb els altres.
-Compartir objectes comuns amb altres.
-Manllevar als altres.

• Cooperar:
-Oferir i acceptar suggeriments i idees per als jocs i activitats.
-Respectar els torns d’intervenció.
-Realitzar activitats acordades o assignades.
-Participar amb els altres de manera positiva, amistosa i cordial.
-Fer elogis, compliments i dir coses positives als altres.

2. Ensenya’l a discriminar quan la seva conducta és assertiva, agressiva o passiva.
Per aprendre a discriminar-ho podem consultar en l’apartat de bibliografia l’enllaç del
document següent: Educarueca (s.f.). Actividades para desarrollar la asertividad.

3. Ensenya’l a discriminar les ocasions en què l’expressió personal és important i
adequada (quan el fet de no expressar-se li suposa un perjudici).

4. Facilita-li estratègies per a defensar-se sense agressió o passivitat davant una
conducta poc cooperadora o raonable dels altres (expressar queixes, demanar ajuda,
confrontar criteris, autoafirmar-se).

5. Quan hi ha conductes agressives (per exemple: burles, exclusió d’amics, insults,
crítiques destructives, baralles, etc.) ofereix comportaments alternatius a l’agressió:
• Identificar i categoritzar les emocions. «Estic enfadat perquè…»
• Determinar la responsabilitat. «He sigut jo qui l’ha insultat»
• Disculpar-se. «Perdona per…»
• Fer peticions. «Vull que em tornis la motxilla»
• Relaxació, autocontrol i negociació.

RECORDA!

Els nens aprenem el 
que observem. 
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REPTE 10 TERCER CURS DE PRIMÀRIA

AUTOCONTROL I RESPONSABILITAT

En aquest repte es treballen dos aspectes fonamentals en el desenvolupament de conductes
saludables:
• la responsabilitat (mitjançant la participació en les tasques quotidianes)
• l’autocontrol (mitjançant la posposició de la gratificació).

En el repte en família es demana als nens que transmetin a casa el que han après a classe i us
proposem uns temes per reflexionar en família. És important que els nens comencin a realitzar
aquestes tasques sense la promesa d’una recompensa immediata, si no que el simple fet
d’ajudar serveixi com a recompensa personal.

L’autocontrol és la capacitat de, un cop identificat i acceptat un estat emocional determinat,
saber anticipar possibles accions i les conseqüències que aquestes accions puguin tenir per a un
mateix i per al nostre entorn, a més a més de prendre la decisió de quina acció es realitzarà.

Com afavorim l’autocontrol i la responsabilitat del fill o filla?

Per promoure l’autocontrol és important:
• Haver desenvolupat una bona consciència emocional i conèixer estratègies de regulació.
• Posposar allò que es vol al moment adequat.
• Entendre quan s’ha actuat fora dels límits acordats i tenir l'oportunitat de corregir la

conducta.
• Acceptar els moments de descontrol emocional com una oportunitat per aprendre,

detectar i compensar els possibles danys ocasionats.
• Exigir el que és a les seves mans, ni més ni menys, ja que exigir massa pot comportar faltes

d’iniciativa i de control personal, i exigir-ne poc comporta desobediència i frustració.

Per promoure la responsabilitat és important:
• Facilitar la presa de decisions, primer més senzilles i guiades (amb 2 o 3 alternatives), i a

poc a poc més autònomes (amb l’elecció de les alternatives).
• Acceptar les conseqüències de les conductes, dels encerts i dels errors a curt i a mig

termini.
• Establir noves obligacions adaptades a l’edat i a les capacitats (deures, motxilla, habitació,

parar taula, regar les flors, etc.) i transmeses amb respecte.
• Fomentar la satisfacció d’aconseguir alguna cosa que només podrà realitzar si assumeix

l’esforç.

RECORDA!

No facis per mi allò que ja
puc fer tota sola
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En l’apartat següent s’ofereixen pautes per a gestionar les emocions bàsiques (alegria, tristesa,
por i ràbia) i l’amor. Les emocions bàsiques són un tipus d’indicadors dels que disposem per a
informar-nos d’alguna necessitat física, emocional o social, que no està coberta. Si en fem un
símil, les emocions bàsiques serien com la gana; per tant, hem d’aprendre a identificar-les i a
interpretar-les per poder donar resposta a les necessitats dels nens i nenes de forma saludable.
Observar el comportament del teu fill o filla i les emocions que expressa de manera espontània
pot ser de gran ajuda per detectar les seves necessitats.

ALEGRIA

Afavoreix la confiança, l'exploració i el gaudi, fet que permet desenvolupar conductes
constructives i la creació de vincles. L’alegria ens diu que les
necessitats bàsiques i de vinculació estan cobertes.

11

Detecció de l’alegria

Expressió facial: hi pot aparèixer un somriure (intensitat mitjana-baixa), riure (intensitat alta), ulls
mig clucs, i galtes i comissures dels llavis elevades.

Existeixen dos tipus de somriure que ens permeten diferenciar si el nen riu perquè allò que sent
o realitza el plau, o perquè obeeix a d’altres motius més socials:
• Somriure de plaer: galtes i comissures dels llavis elevades.
• Somriure social: comissures dels llavis elevades, la mandíbula cau i la boca s’obre.

Expressió corporal: La postura corporal és relaxada, oberta i d’apropament a altres persones.

Beneficis de l'alegria: afavoreix una conducta de confiança, d’exploració i de gaudi que permet
desenvolupar conductes constructives i la creació de vincles.

Com afavorim l’alegria en els nens i nenes?
1. Comparteix temps amb ells.
2. Presta’ls atenció quan la necessiten.
3. Riu-te de tu mateix i ensenya’ls a riure’s d’ells mateixos traient importància a les coses que

realment no ho són.
4. Ofereix-los activitats amb què gaudeixin.
5. Assegura’t que les necessitats bàsiques (protecció, atenció, afecte, xarxa social de suport i

d’interacció) estiguin cobertes.

ANNEX. GESTIÓ DE LES EMOCIONS
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Detecció de la tristesa

Expressió facial: celles obliqües, ulls mig clucs, galtes elevades i comissures dels llavis caigudes.

Expressió corporal: la inspiració és ràpida i brusca i els músculs que mantenen la posició dreta
estan relaxats (cuixes, esquena, els músculs interns del pit i de l’abdomen).

Beneficis de la tristesa: assimilar les pèrdues.

Com acompanyem els nens i nenes quan senten tristesa?
1. Accepta els moments de tristesa i acompanya’ls en l’expressió. S’ha d’evitar acompanyar amb

frases que neguin el valor de l’emoció com: «no ploris», «no n’hi ha per tant», «ja et
passarà», amb què el nen, a més a més de sentir-se trist, se sent culpable i avergonyit per
sentir allò que sent.

2. Si l’expressió és molt intensa, inicialment pot ser contraproduent demanar-li que ens expliqui
què passa. La tristesa demana uns moments de retraïment. Sentir-se acompanyat (una
mirada, un to de veu suau, una carícia, un acompanyament pacient en silenci) pot ajudar a
transitar l’emoció.

3. Un cop passat el moment més intens podem buscar maneres d’afavorir-ne l’expressió:
demanar-li que ens en parli, que faci un dibuix de com se sent, etc., però sempre
respectarem la seva voluntat d’expressió i buscarem el moment adequat.

4. La tristesa ens demana lentitud (el metabolisme disminueix quan experimentem tristesa).
Després del plor haurem de respectar el ritme, més lent, del nen.

Nota: Quan no es permet l’expressió de la tristesa, ja sigui en l’entorn escolar o familiar, el nen o nena pot
aprendre a expressar-la d’altres maneres, com l'agressivitat o una falsa eufòria.

TRISTESA

Ajuda a assimilar les pèrdues. La tristesa pot indicar la necessitat d’afecte o
companyia, o d’assimilar una pèrdua o separació d’una persona estimada.
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POR

Ens informa d’aquelles coses que es perceben com a perilloses.

13

Detecció de la por

Expressió facial: front contret cap amunt, ulls molt oberts i amb les parpelles ben obertes, boca
oberta amb la comissura dels llavis retreta, tensió muscular i pupil·les dilatades.

Expressió corporal:

El patró respiratori és molt irregular i per uns moments la inspiració pot quedar paralitzada.

Existeixen dos tipus de por: una de passiva (de paralització) i una altra d’activa (de fugida).
• Por passiva (reacció de «paralització»). El cos resta immobilitzat en una posició encongida,

com d’evitació, amb els braços i les mans aixecades en un gest d’autoprotecció. El nen es pot
tapar la cara i pot aparèixer tremolor en braços i cames, plors o crits.

• Por activa; el patró corporal es modifica per la reacció de fugida.

Beneficis de la por: inicialment és una conducta adaptativa que evita perills.

Com acompanyem els nens i nenes quan tenen por?
1. Ofereix un espai perquè expressin les preocupacions i pors, sense que es vegi com una

mostra de debilitat o de burla, sinó tot el contrari «el valent també té por», la diferència és
que és capaç de dir-ho a si mateix i als altres, i gràcies a això pot afrontar allò que tem.

2. Transmet confiança amb una actitud de tranquil·litat i afecte.
3. No minimitzis la por («això no és res», «no n’hi ha per tant»). Hem d’entendre que per a ell

aquesta por és real. Tot allò nou i desconegut sol implicar una certa por i els nens,
constantment, experimenten situacions noves.

4. Explica’ls que tots tenim por i comparteix experiències en què també has tingut por o
situacions en què tens por.

5. Acompanya’ls per a separar les pors reals de les irreals.
6. En cas que no hi hagi perill és aconsellable animar el nen o nena a enfrontar per si mateix allò

que li genera por, i aprofita la situació perquè conegui els seus recursos i adquireixi
autoconfiança en les seves capacitats.
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RÀBIA

Permet la defensa de la integritat, els interessos i les necessitats
d’individualització.

14

Detecció de la ràbia

Expressió facial: els músculs facials estan en tensió; els llavis estan tancats i pressionats; els ulls
estan mig clucs; i les celles, abaixades. Els narius poden aletejar i la boca por estar oberta,
mostrant les dents.

Expressió corporal:

La respiració és ràpida i profunda. La postura està en tensió, especialment els músculs extensors
del cos (antigravitacionals).

Beneficis de la ràbia: permet la defensa de la integritat, dels interessos i dels drets.

Com acompanyem els nens i nenes quan senten ràbia?
1. Transmet que totes les persones sentim ràbia o enuig en determinats moments per coses que

sentim que ens «agredeixen» d’alguna manera, sense culpabilitzar-los per l’emoció.
2. Ajuda’ls a diferenciar l’expressió adequada de la que no l’és «tens dret a estar enfadat, però

això no vol dir que peguis a la teva germana, perquè li fas mal».
3. Parla amb ells quan no estan enfadats sobre les coses que fan quan sí ho estan. Mentre duri

l’emoció no convé raonar-hi fins que en disminueixi la intensitat. No és possible raonar-hi
mentre es viuen emocions molt intenses, i la impotència de no poder respondre a allò que
demana farà que el seu enuig augmenti.

4. Tingues en compte les situacions que poden provocar un descontrol de l’emoció i les
previndràs (gana, son, situacions desconegudes o que no dominen, etc.) i afavoreix la
realització d’activitats vigoroses (com jugar, ballar, córrer, etc.) que permeten que l’energia
s’alliberi i no s’acumuli.

5. Si la intensitat de l’emoció és molt elevada, aconsellem unes tècniques perquè no es
descontroli:

a) Tècniques de respiració, relaxació o concentració (per exemple, comptar fins a 3)
b) Canviar de zona: anar al lavabo, mullar-se la cara, fer un encàrrec, etc.
c) Oferir vies d’expressió canalitzades: agitar un flascó, fer botar una pilota, etc.

6. Actua com a model i canvia l’hàbit de criticar l’expressió d’aportacions positives dels altres.
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FRUSTRACIÓ

VERGONYA

15

Detecció de la frustració

La frustració és una emoció secundària que combina, sobretot, les emocions de ràbia, tristesa i,
de vegades, por. Sorgeix quan l’acompliment d’un objectiu o d’un repte es dificulta. Per tant, és
una emoció molt comuna als inicis d’un aprenentatge nou.

Com acompanyem els nens quan senten frustració?

1. Si és fruit del procés d’aprenentatge (ex. el nen intenta una activitat nova i no se’n surt),
l’acompanyament és d’observació i d’infondre ànim i confiança (de manera realista) en les
capacitats del nen per a aquella tasca.

2. Ensenya’ls habilitats específiques per a regular les emocions bàsiques (especialment la ràbia i
la tristesa). Els docents observen que quan els nens aprenen aquestes habilitats es frustren
molt menys i emprenen els reptes del l’aprenentatge amb millor disposició.

3. Si un cop adquirides aquestes competències de gestió d’emocions, observes que un nen es
frustra amb molta freqüència t’hauràs de plantejar si li estàs demanant un aprenentatge
massa avançat, o tal volta les habilitats d’aquest nen són en una esfera diferent que no pot
expressar.

4. Una frustració contínua comporta que, en primer lloc, el nen expressi un comportament
hostil o agressiu, o cridi l’atenció, seguit de tristesa i pèrdua de motivació i d’energia. Pot ser
un indicador de dificultats específiques d’aprenentatge. Quan aquestes reaccions es
mantenen amb el pas del temps es recomana consultar un especialista.

Detecció de la vergonya

La vergonya és una emoció secundària, significa que és el resultat de la combinació de diverses
emocions primàries (com passa amb el color verd, que és la combinació del blau i del groc).
L’emoció de base de la vergonya és la por, referit a mostrar-se, a expandir-se o a vincular-se;
l’últim cas el podem relacionar amb l’alegria o l’amor.

Com acompanyem els nens quan tenen vergonya?
1. La vergonya és una emoció que apareix en els nens quan comencen a socialitzar-se i ens

indica com de segur se sent en el seu procés de socialització.
2. Depenent del temperament i d’altres factors de l’entorn, hi haurà nens que tinguin més

vergonya que d’altres. És important que no se sentin malament per sentir el que senten i que
els adults acceptem l’expressió amb respecte.

3. Si la vergonya persisteix en un nen o nena pot ser interessant oferir-li activitats per a reforçar-
ne l’autoestima, l’autoconfiança i les habilitats d’integració social.
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AMOR

Durant l’experimentació d’afecte el cos està en un estat de relaxació, de calma i de satisfacció que
afavoreix la convivència. L’amor és el nostre suport, la nostra zona de seguretat, allò que ens
permet atrevir-nos a explorar.

16

Com afavorim que els nens i nenes estimin i se sentin estimats?
1. Has d’entendre que, com a figura d’afecció rellevant en les seves vides, la relació que

estableixi amb tu tindrà una influència important en el desenvolupament físic, mental i social.
2. No condicionis l’acceptació en funció de les habilitats o debilitats, els èxits o els fracassos, ja

que generarà dubtes en el nen o dubtarà de la seva aptitud de ser estimat.
3. L’amor s’expressa cap a algú quan ens preocupem per la seva vida, pel que li passa, quan ens

esforcem per conèixer-lo i li permetem que es conegui tal com és, sense pressuposar ni
limitar.

4. Cada persona expressa l’amor d’una forma diferent, abraçades, petons, somriures, etc., i els
ritmes són molt personals, fet pel qual hem de respectar i d’ensenyar a respectar els ritmes
dels altres i, també, el dret de no voler una mostra d’amor en un moment donat, per molt
ben intencionada que sigui.

5. Has d’estar atent als senyals que indiquen que un nen pot sentir-se no estimat, aquest fet pot
erosionar sèriament els seus pilars com a persona i comportar problemes que puguin
camuflar-se amb timidesa, agressivitat, passotisme, etc.

6. Accepta les seves mostres d’amor.
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