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Objectiu i estructura d’aquesta guia

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

La gestió de les 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 el marc del Programa SI! hem elaborat aquesta guia perquè ajudeu els fills
a desenvolupar hàbits socioemocionals saludables. Hi trobareu propostes per treballar les
competències emocionals següents per edats:

Les pautes i estratègies oferides per a enfortir i desenvolupar aquestes competències continuen el
treball emocional iniciat a l’aula a través de les activitats en família.

La recomanació d’aplicació és la següent:

1. Apliqueu l’activitat en família seguint l’orientació oferida pel Programa SI! i les idees o consells
que us facilitin des del centre educatiu.

2. Busqueu en aquesta guia la pàgina que correspon a l’activitat que us proposen. Per a cada
activitat trobareu un resum breu de l’objectiu i algunes idees sobre com continuar el
desenvolupament d’aquella competència en el dia a dia.

3. Llegiu les recomanacions que us donem a la guia i, tenint en compte com és el vostre fill,
apliqueu les que considereu que poden beneficiar-lo en la gestió de les emocions.

EDAT OBJECTIUS

3 ANYS
Expressar i reconèixer les emocions bàsiques

Adquirir un vocabulari emocional bàsic

4 ANYS

Expressar, reconèixer i posar nom a les emocions bàsiques

Fomentar l’autonomia personal per a desenvolupar l’autoconeixement i
l’autoestima

5 ANYS

Expressar, reconèixer i posar nom a les emocions bàsiques

Posar en pràctica estratègies de regulació emocional senzilles (relaxació)

Fomentar una autoestima positiva

Empatitzar amb altres persones

Per accedir a les activitats en família aneu a la web del 

programa http://www.programasi.org/es/, introduïu-hi 

els codis facilitats pel centre, i accediu a l’apartat 

Famílies/Materials E. Infantil. També les trobareu a 

l’annex d’aquesta guia. 
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Introducció

La salut emocional en la família està basada en relacions personals satisfactòries, forjades a través
de l’afecte, la cooperació, l’ajuda mútua i el respecte a les necessitats de tots els membres.

Per poder gaudir de salut emocional és necessària una gestió adequada de les emocions, en
especial, de les emocions bàsiques: l’alegria, la tristesa, la ràbia i la por. Les emocions bàsiques
són un tipus d’indicadors dels que disposem per a informar-nos de necessitats emocionals i
socials. Comparat amb els aspectes físics, de la mateixa manera que la gana informa de la
necessitat d’aliments; la son, de la necessitat de descans; i la set, de la necessitat d’hidratació,
passa el mateix amb les emocions bàsiques. De la mateixa manera, les conseqüències de no
respectar les necessitats tant físiques com emocionals pot repercutir sèriament en la salut. Per
això, és essencial aprendre a identificar i a interpretar les emocions per poder respondre a les
necessitats socioemocionals de forma saludable.

Observar el comportament del fill i les emocions que expressa de manera espontània és la
millor forma de detectar les necessitats socioemocionals.

Perquè els nens puguin gaudir de salut emocional a la família, el que podeu fer els adults de
referència és el següent:

- Accepteu les emocions tal com succeeixen (i no en funció d’allò que «haurien» de sentir).
- Mostreu una actitud i comportament obert perquè cada membre se senti lliure d’expressar les

seves emocions. Això s’aconsegueix en acceptar primer les emocions pròpies i, després, en
rebre les expressions emocionals sense emetre judicis, ni etiquetar allò que està bé o allò que
està malament. Per exemple, un pare que no es permeti plorar sentirà ansietat o enuig quan
vegi plorar la seva filla petita, i li transmetrà que no està bé. La nena, a poc a poc, començarà a
reprimir el plor o a sentir-se’n culpable. Passarà el mateix si emet un judici de valor com «no
has de plorar, no és per a tant».

- Acolliu amb empatia els seus comportaments i expressions emocionals. Quan perceben que els
adults comprenen per què se senten com se senten, estaran més relaxats i sentiran acceptació
i seguretat en percebre que les seves necessitats són ateses i respectades. La falta d’empatia
pot desembocar en conductes disruptives, a través de les quals poden buscar l’atenció.

- Oferiu un exemple de com expressar les emocions de manera respectuosa cap a la resta de les
persones.

- Establiu regles flexibles de funcionament que respectin les diferències individuals de cada
membre de la família i que permetin la diversitat d’opinions.

En les pàgines següents trobareu informació per comprendre millor el treball emocional realitzat
al centre a través del programa, i idees per promoure el desenvolupament de la gestió emocional
en el dia a dia.
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PRIMER CURS
D’EDUCACIÓ INFANTIL

ALEGRIA I TRISTESA

L’objectiu d’aquesta activitat és permetre l’expressió natural de l’alegria i la tristesa. Totes
dues emocions són igual de necessàries i d’importants a la vida. Reprimir-les afecta la salut
cardiovascular, per això és essencial validar ambdues emocions com a igual de necessàries.

L’alegria comunica una necessitat de compartir, d’apropar-se i de vincular-se amb les persones.
La tristesa apareix amb una separació d’una persona important o amb la pèrdua d’alguna cosa
que es considera important.

Com podeu acompanyar-los?

Com afavoriu l’alegria?
1. Compartiu temps amb ells.
2. Presteu-los atenció quan la necessitin.
3. Rieu-vos de vosaltres mateixos i ensenyeu-los a riure’s d’ells mateixos en treure

importància a les coses que realment no ho són.
4. Oferiu-los activitats que gaudeixin.
5. Assegureu-vos que les necessitats bàsiques (protecció, afecte, atenció, xarxa social de

suport i d’interacció) estiguin cobertes.

Com els acompanyeu en la tristesa?
1. Accepteu els moments de tristesa i acompanyeu-los en l’expressió. S’ha d’evitar

acompanyar-los amb frases que neguin el valor de l’emoció com «no ploris», «no és per a
tant» o «ja et passarà» amb què els nens, a més a més de sentir-se tristos, se senten
culpables o avergonyits per sentir el que senten.

2. Si l’expressió és molt intensa, inicialment, pot ser contraproduent demanar-li que ens
digui 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 canalitzar l’emoció.

3. Un cop passat el moment més intens podeu buscar maneres d’afavorir-ne l’expressió: li
demaneu que us en parli, que faci un dibuix de com se sent, etc., però sempre
respectareu la seva voluntat d’expressió i buscareu el moment adequat.

4. La tristesa demana lentitud (el metabolisme disminueix quan experimenten tristesa).
Després d’un moment de plor heu de respectar un ritme més lent.

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

RECORDA!

Totes les emocions són vàlides. No existeixen emocions 

bones o dolentes. Cada emoció té la seva funció. 



PROMOCIÓ DE LA SALUT EMOCIONAL PER A LES FAMÍLIES
EDUCACIÓ INFANTIL

5

PRIMER CURS
D’EDUCACIÓ INFANTIL

COM ENS ENFADEM?

En aquesta activitat es treballa l’expressió i la identificació de la ràbia, una emoció que, ben
gestionada, permet defensar-se de les agressions, siguin físiques o emocionals, i afirmar la
pròpia identitat.

El repte d’aquesta emoció és expressar-la de manera adequada, tot respectant els altres i a un
mateix. En aquestes edats els nens experimenten contínuament la defensa dels seus límits,
quan es barallen, mosseguen, llancen objectes, etc., i és important respectar-ho i acompanyar-
los amb paciència perquè de mica en mica aprenguin a expressar la ràbia de manera
constructiva.

L’enuig ens transmet una informació molt valuosa: allò que considera important i valuós, inclosa
la pròpia persona.

Com els acompanyeu en la ràbia?
1. Transmeteu-los que totes les persones sentim ràbia o enuig en moments determinats per

coses que sentim que ens «agredeixen» d’alguna manera, sense culpar-los per sentir
aquesta emoció.

2. Ajudeu-los a diferenciar l’expressió adequada de la que no l’és: «tens dret a estar
enfadat, però no per aquest motiu està bé que peguis la teva germana, perquè li fas
mal».

3. Parleu amb ells quan no estan enfadats sobre coses que fan quan sí ho estan. Mentre
dura l’emoció no convé intentar 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 li demaneu farà que augmenti l’enuig.

4. Preveniu el desbordament de l’emoció tenint en compte les situacions que puguin
provocar-la (gana, son, situacions desconegudes o que no manegin, etc.), i afavoriu que
realitzin activitats vigoroses (jugar, ballar, córrer, etc.) que permetin que l’energia s’alliberi
i no s’acumuli.

5. Si la intensitat de l’emoció és molt elevada, aconsellem tècniques perquè no es
desbordin, com poden ser:

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

6. Actueu com a models; expresseu la ràbia de manera constructiva.

RECORDA!

No triem allò que sentim, però sí podem aprendre a 

expressar allò que sentim amb l’exemple i la guia dels 

adults que ens rodegen.

Com podeu acompanyar-los?
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PRIMER CURS
D’EDUCACIÓ INFANTIL

CAIXA D’EMOCIONS

En aquesta activitat en família us demanem que jugueu a la caixa d’emocions, un joc basat en
la mímica per a reforçar l’aprenentatge de l’expressió facial i corporal de les emocions.

Amb aquest tipus de jocs es pretén que els nens reconeguin, expressin i comencin a posar nom
a les emocions bàsiques (alegria, tristesa, por i ràbia). Aquest és el primer pas abans de poder
aprendre estratègies per a regular-les, identificar-ne les causes que les produeixen i les
conseqüències.

A la pàgina següent trobareu una descripció general de com expressem les emocions bàsiques i
quina necessitat deuen indicar.

RECORDA!

La millor manera en què els nens ens 

expressem és a través del joc, la pintura, el 

ball… i sobretot passant temps junts. 

La caixa d’emocions es pot utilitzar per afavorir la comunicació en família de diverses
maneres:

1. Per comunicar l’emoció sentida en el moment present, cada membre de la família obre la
caixa i busca el dibuix de l’emoció que més s’assembli a allò que sent aquell moment, i
explica per què se sent així.

2. Per afavorir-ne els llaços: per torns, cada membre de la família escull una imatge a l’atzar
i explica una situació del dia en què s’ha sentit així.

Els beneficis d’aquesta activitat són:

 Sentir-se escoltat: augmenta la seguretat emocional i l’autoestima.
 Millora la vinculació afectiva de la unitat familiar.
 Redueix els conflictes per falta de diàleg i comprensió.
 Augmenta l’autocontrol de les emocions en parlar-ne.

Com podeu continuar el treball a casa?
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En l’expressió facial pot aparèixer el somriure o el riure. Els ulls són mig clucs; i
les galtes i les comissures dels llavis, elevades.
La postura corporal és relaxada, oberta, i d’apropament a altres persones.

L’alegria informa que la necessitat de VINCULAR-SE amb altres persones és
atesa.

L’expressió facial es caracteritza per les celles obliqües; els ulls, mig clucs; les
galtes, elevades; i les comissures dels llavis, caigudes.
En respirar, la inspiració és ràpida i brusca, i els músculs que mantenen la posició
erecte estan relaxats (cuixes, esquena, els músculs interns del pit i l’abdomen).

La tristesa apareix quan es percep una PÈRDUA d’alguna cosa o d’algú important.

DETECCIÓ I SIGNIFICAT DE LA TRISTESA

Amb la por el front es contrau cap amunt, els ulls s’obren molt i les parpelles són
ben amunt, la boca s’obre i es retrau la comissura dels llavis, hi ha tensió
muscular, i les pupil·les es dilaten.

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

Es pot reaccionar de manera passiva o activa. Amb la 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. Es pot
tapar la cara i pot aparèixer tremolor en braços i cames, plors o crits. Amb la por
activa es pot fugir o fins i tot lluitar.

La por en els nens informa que ha percebut un PERILL i la por activa la resposta
de PROTECCIÓ.

DETECCIÓ I SIGNIFICAT DE LA POR

Els músculs facials estan en tensió, els llavis estan fortament pressionats; els ulls,
mig clucs; i les celles, abaixades. Els narius poden aletejar, i la boca pot estar
oberta, ensenyant les dents.

La respiració és ràpida i profunda. La postura està en tensió, especialment els
braços i les cames.

La ràbia és una resposta que apareix per DEFENSAR ELS LÍMITS PROPIS.

DETECCIÓ I SIGNIFICAT DE LA RÀBIA

DETECCIÓ I SIGNIFICAT DE L’ALEGRIA
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SEGON CURS
D’EDUCACIÓ INFANTIL

EL NOSTRE CONTE

En aquesta activitat us demanem que inventeu un conte per afrontar l’emoció de la tristesa.
La tristesa sol aparèixer en situacions de separació de les figures d’afecte, en un canvi de
domicili o d’escola, pèrdues simbòliques (com una joguina) o qualsevol altre canvi de situació
vital que impliqui una pèrdua afectiva.

Socialment, sovint es valora les persones que no es deixen «vèncer» per les penes, però el preu
que es paga a la llarga per no acceptar les pèrdues expressant la tristesa és elevat: malenconia,
aïllament, tensió, patiment, sarcasme o explosions d’ira.

Per expressar les emocions, a alguns nens els ajuda molt l’expressió visual o artística (dibuixos,
plastilina, manualitats, etc.); d’altres, l’expressió corporal a través de la música i la dansa; i
d’altres se senten còmodes verbalment, per exemple a través dels contes. Pots explorar
diferents estratègies i observar quina prefereix el teu fill per a expressar-se.

RECORDA!

Per a créixer sana 

necessito 

expressar el que 

sento, 

penso i necessito.

Expressió verbal: ELS CONTES

A través dels contes es pot:

 Expressar el món emocional.
 Desenvolupar l’empatia, i comprendre els

comportaments propis i aliens.
 Aprendre noves estratègies de regulació

emocional per superar dificultats i enfrontar-se a
situacions.

Podeu escollir una situació real que hagi viscut, i
exploreu a través d’un conte inventat entre tots dos
una solució perquè aprengui i practiqui en el futur.

En explicar el conte, l’entonació i la mímica amb què
acompanyeu el relat ha d’anar acompanyat d’una
expressió de les emocions. Podeu inventar i
representar corporalment la història amb els fills
perquè puguin «treure» el que porten dins.

Expressió visual: ELS DIBUIXOS

Els dibuixos i les manualitats
ajuden a exterioritzar el món
intern.

Podeu demanar que us expliqui
què passa al dibuix, i com se sent
cada personatge.

Expressió corporal: LA DANSA

A alguns nens no els és fàcil
expressar amb paraules el que
senten. La música i els moviments
poden ajudar-los a trobar una
manera d’exterioritzar les
emocions.

Només és necessari posar una
música que els agradi i ballar amb
ells de manera lliure i espontània.
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SEGON CURS
D’EDUCACIÓ INFANTIL

MÍMICA CONTRA LA POR

En aquesta activitat us animem a identificar les pors i a jugar a representar-les amb el cos. La
por és una emoció necessària, que avisa de perills i anima a desenvolupar noves habilitats per
afrontar els reptes. És important acceptar la vivència de la por com una cosa natural, i afrontar-
ho de manera activa.

Depenent del temperament i de la situació, la por s’expressa de diferent manera: lluitar, fugir,
amagar-se, quedar-se quiet o mut, o fins i tot, fer-se amic d’allò que fa por.

RECORDA!

Sentir-nos acompanyats i escoltats moltes vegades ens dóna prou seguretat 

per enfrontar-nos a les situacions que ens fan por.

Com els acompanyeu en la por?

1. Oferiu-los un espai perquè expressin les preocupacions i les pors, sense que es vegi com
una mostra de debilitat o de burla, sinó tot al contrari «el valent també té por», la
diferència és que és capaç de reconèixer-ho a si mateix i als altres, i gràcies a això pot
enfrontar-se a allò que tem.

2. Transmeteu-los confiança a través d’una actitud de tranquil·litat i afecte.
3. No minimitzeu la por («això no és res», «no és per a tant»). Heu d’entendre que per a ell

aquesta por és real. Tota novetat i tot desconegut sol implicar certa por, i els nens
constantment experimenten situacions noves.

4. Expliqueu-los que tots sentim por i compartiu experiències en què també hem sentit i
sentim por.

5. Acompanyeu-los per separar les pors reals de les irreals.
6. En el cas que no comporti perill, és aconsellable que l’animeu a enfrontar-se per si

mateix a allò que li genera por, per aprofitar la situació perquè conegui els seus recursos
i adquireixi autoconfiança en les seves capacitats.

La por que se sent davant el risc que es percep de perdre la disponibilitat i la dedicació de
les figures d’afecte es coneix com a gelosia. En aquestes edats, i fins als 5 anys, és comú
sentir-ne, especialment amb l’arribada d’un nou germà. Es té por de perdre l’amor que
reben, quan es percep que es dedica temps i atenció a una altra persona. Com ho heu de
tractar?
1. Respecteu l’emoció i demostreu-li que l’acceptem. Primer heu de comprendre que en

aquesta edat, per la visió autocentrada del món, és normal sentir gelosia.
2. Establiu un estil comunicatiu obert en què s’ofereix la possibilitat que expressi el

malestar.
3. Tracteu de manera equitativa tots els germans sense fer-ne comparacions.
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SEGON CURS
D’EDUCACIÓ INFANTIL

UNA NOVA RUTINA

En aquesta activitat us demanem que promogueu l’autonomia, ja que en aquesta edat és clau
per a desenvolupar l’autoconfiança i l’autoestima. Comencen a veure’s com a persones
individuals, amb capacitats i necessitats que a poc a poc volen i necessiten cobrir ells mateixos.

Quan un nen intenta una cosa nova i li enviem un missatge del tipus «tu pots, ho aconseguiràs
encara que costi» reforcem la seguretat en si mateix. Si els adults fem per ells coses per les que
ja estan preparats, interioritzen el missatge «jo no puc», i l’autoestima i l’autoconfiança se’n
ressent. D’altra banda, si els demanem majors responsabilitats que les seves capacitats i per
l’edat que tenen, poden perdre l’alegria i sentir-se frustrats.

Què poden fer ells mateixos amb 4 o 5 anys?

Un cop verificat que el vostre fill compta amb la maduresa necessària i l’habilitat cognitiva i
motora suficient per començar a realitzar amb autonomia una determinada activitat:
1. Doneu-li temps perquè pugui fer l’activitat de manera quotidiana.
2. Expliqueu-li i mostreu-li com es fa pas a pas.
3. Superviseu amb afecte, i permeteu que sigui ell mateix qui corregeixi els errors.
4. Elogieu tant l’esforç com els resultats positius.

RECORDA!

En resoldre una situació que 

per als adults és fàcil però per a 

nosaltres és complexa, 

desenvolupem autonomia i 

autoestima. 

Responsabilitat amb les joguines: recollir-les, tenir-ne cura i mantenir-les ordenades.

Vestir-se i desvestir-se sols. Canviar-se de roba implica unes habilitats motrius que es poden
treballar cada dia a casa. Així, quan ho hagi de fer a l’escola o a casa d’un amic ho farà
«entrenat» en un entorn segur. Cordar un botó o uns cordons no només requereix habilitat,
també autodisciplina, que s’adquireix amb la pràctica i el reforç positiu.

Hàbits d’higiene: raspallar-se les dents, pentinar-se i començar a rentar-se el cos.

Realitzar sols certes tasques de la casa: recollir el plat, la cullera i la forquilla a l’hora dels
àpats, i ajudar a parar taula.

Col·laborar amb certes tasques de la casa: quan els demaneu que us ajudin a eixugar un plat;
que us donin les pinces per estendre la roba; o quan emparellen mitjons del calaix, els ajudeu
a desenvolupar la capacitat de concentració.

Motivació de l’èxit: assajar a casa com explicar un conte o una vivència del cap de setmana
per a l'assemblea del matí afavoreix que s’atreveixin a preguntar a classe i que experimentin
satisfacció pels progressos propis.
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EXPRESSEM EMOCIONS

Amb aquesta activitat han recordat tot el que saben sobre les emocions bàsiques, les
expressions facials i corporals, i han recordat situacions en què han experimentat aquestes
emocions.

Mirar fotos d’un àlbum i parlar de les emocions ajuda a desenvolupar l’empatia, el poder
comprendre com se senten els altres. En compartir les emocions amb els altres, i escoltar altres
persones, primer crea un benestar emocional i, després, afavoreix rebre ajuda dels altres. Això
possibilitarà crear una xarxa de suport social. Està demostrat que aquest suport social és
essencial no només per tenir salut i felicitat, sinó també per a tenir èxit en la vida personal i
laboral.

Com podeu afavorir l’expressió emocional?

1. Actueu com a model. Digueu-li com us sentiu en el dia a dia i per què:
«Estic enfadat perquè…»
«Em sento alegre quan…»
«Tinc por de…»

D’aquesta manera, començarà a fer-ho també de forma espontània.

2. Fomenteu que comprengui els amics i els germans: «I com creus que s’ha sentit?»

RECORDA!

Igual que respirem, experimentem emocions 

constantment. La salut emocional requereix 

respectar i permetre que expressem el que 

sentim. 

En aquestes edats es pot començar a sentir vergonya en les relacions amb altres persones. La
vergonya és una emoció que apareix amb la socialització, i indica la seguretat d’un mateix.
Com més vergonya, més por de mostrar-se.

Com els acompanyeu en la vergonya?
1. Depenent del temperament, i d’altres factors de l’entorn (com el costum que tinguin de

relacionar-se amb altres nens), alguns sentiran més vergonya que d’altres. És important
que no se sentin malament per sentir allò que senten i que els adults acceptem amb
respecte l’expressió.

2. Si persisteix la vergonya pot ser interessant oferir activitats per reforçar l’autoestima,
l’autoconfiança i les habilitats d’integració social.
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Si detecteu que en el vostre fill abunden emocions com la vergonya, la tristesa, l’ansietat o
l’enuig, pot ser necessari reforçar l’autoestima. Es recomana repassar les pautes següents per
reforçar els missatges d’amor que reben dels seus adults de referència.

Com a figura d’afecte rellevant en la seva vida, la relació que estableix amb vosaltres tindrà una
influència important en el desenvolupament a nivell físic, mental i social.

RECORDA!

L’amor és el nostre suport, el nostre lloc de 

seguretat, el que ens permet atrevir-nos a 

explorar.

Com podeu afavorir que se sentin estimats?

1. Assegureu-vos que les seves necessitats bàsiques estan cobertes.
2. Accepteu amb estima les seves mostres d’amor: un dibuix, una flor recollida al camp, una

abraçada, tots els petits gestos del dia a dia que van conformant l’autoestima.
3. Estigueu presents i atents a avançaments i experiències amb el món.
4. Dediqueu temps a conèixer-lo i a escoltar-lo; permeteu que s’expressi tal com és.
5. No condicioneu l’acceptació en funció de les habilitats o debilitats, dels èxits o dels

fracassos, ja que li generarà dubtes sobre la seva aptitud per a ser estimat.
6. Cada persona expressa l’amor d’una forma diferent: abraçades, petons, somriures, etc., i

els ritmes són molt personals, per això hem de respectar i ensenyar a respectar els temps
dels altres, i també el dret a no voler una mostra d’amor en un moment donat, per molt
ben intencionada que sigui.

7. Estigueu atents als senyals que ens indiquen que no se sent estimat (timidesa,
agressivitat, passotisme, etc.) i actueu en conseqüència.

8. Eviteu criticar i castigar.
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DE L’ENUIG A L’ALEGRIA

En aquesta activitat en família s’ha utilitzat la respiració per a regular una emoció molt
intensa.

L’enuig és una emoció necessària, que ben canalitzada pot ser molt positiva. Si en bloquegem
l’expressió pot afectar la salut a través de psicosomatitzacions (mal de panxa, refredats, etc.),
però si s’expressa sense ser regulada pot derivar en actes violents, en què alguna persona pot
resultar-ne ferida. A través de la respiració es possibilita l’expressió de l’emoció a la vegada que
se’n regula la intensitat, així s’eviten les conductes violentes i les psicosomatitzacions. Si
s’expressa de forma regulada és possible que la vivència d’una emoció com l’enuig deixi pas de
manera natural a emocions com l’alegria, que possibiliten més la convivència.

Us animem que seguiu amb aquesta tasca des de casa.

1. En moments de tranquil·litat, com abans d’anar a dormir, practiqueu la respiració
profunda durant 2 o 3 minuts. Es tracta de posar les mans sobre la panxa, a la zona del
melic, i respireu des de l’abdomen profundament i lent (aproximadament el doble de lent
que una respiració normal), de manera que les mans es moguin. Si ho feu estirats, les
mans es mouen de dalt a baix; si ho feu dempeus, de davant cap enrere.

Per començar, podeu imitar les persones d’aquest vídeo:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=_mZbzDOpylA

També es pot acompanyar l’activitat amb alguna música relaxant.

2. En situacions en què experimenti emocions intenses que el pertorbin (un enuig o un
conflicte amb algú, una por intensa abans d’anar al dentista, etc.) practiqueu la respiració
profunda. Una vegada que heu après a respirar així no fa falta posar les mans sobre la panxa,
l’important és el tipus de respiració.

RECORDA!

La respiració és una de les estratègies 

per reduir l’alta activació 

d’algunes emocions. 

Com s’utilitza la respiració per a regular emocions intenses?
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DE L’ENUIG A L’ALEGRIA

Quan s’experimenten emocions molt intenses no es pot reflexionar en aquells moments
sobre què ha passat. La via cap a la reflexió està bloquejada. Si el castigueu per alguna cosa
que no pot controlar, el nen no ho comprendrà i pot ser que l’enuig augmenti o que se senti
dolgut o tractat injustament.

En aquestes situacions eviteu que hi reflexioni. En aquests primers instants no té sentit parlar
de conseqüències ni de la conducta adequada. En plena rabiola és totalment incapaç de
processar aquesta informació.

Vegeu-ne un exemple:

En Jaume empenta en Bruno. En Bruno sent una ràbia immensa, la cara se li escalfa, el cor
batega amb força i surt corrents rere en Jaume per tornar-li l’empenta. En Jaume, aliè a tot el
problema, s’enfila al gronxador tot feliç d’haver-lo trobat lliure.

Com ho heu de tractar?

Si bé els mètodes seran diferents segons el temperament, generalment, l’adequat en un
primer moment és tranquil·litzar-lo amb:

 Un apropament afectuós i reconfortant que l’ajudi a tranquil·litzar-se. Sovint s’aconsegueix
amb un contacte físic afectuós i un to de veu apaivagador.

 Si hi ha perill de fer-se mal a si mateix o a una altra persona, o de trencar objectes, és
possible agafar-lo, allunyar-lo de la situació i parlar-li amb calma.

 Un cop ha tornat a la calma:
Abordeu la qüestió amb lògica i raó: «En Jaume t’ha empentat i t’has enfadat? Com et
sents ara? Què t’ajudaria a sentir-te millor? T’agradaria parlar amb en Jaume?»

 Quan es trobi en un estat més receptiu també serà possible parlar-li de qüestions com les
conseqüències de les seves conductes: «Ja sé que t’has enfadat molt perquè… No està bé
pegar quan t’enfades perquè… El que sí pots fer és… Què més se t’acut que puguis fer?»

RECORDA!

No em demanis que hi reflexioni quan sento una emoció 

molt intensa, espera que em calmi.

Què heu de saber sobre les emocions intenses?
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SOTAGOTS POSITIUS

Els sotagots positius és una activitat amb què s’ha introduït el pensament positiu, que
consisteix en focalitzar l’atenció en els aspectes positius de la vida, i ajuda a aconseguir els
reptes, facilita les relacions socials i un major benestar emocional. Amb el sotagot es pretén
il·lustrar un moment de benestar emocional que serveixi de recordatori dels aspectes positius.

A partir dels 5 anys es comença a tenir major control atencional, i això possibilita començar a
escollir voluntàriament a què paren atenció.

Com podeu afavorir el pensament positiu?

El pensament positiu es pot afavorir de diverses maneres:
1. Dirigiu l’atenció als aspectes positius de qualsevol situació.
2. Davant d’una dificultat, focalitzeu l’atenció en trobar solucions, i no en el problema.
3. Amb hàbits adequats d’activitat i descans/relaxació, ja que quan apareix el cansament és

molt més difícil veure’n els aspectes positius.

1. Cada nit abans d’anar a dormir, recordar tres coses positives que han passat aquell dia.

2. Quan s’enfronti a una dificultat, animeu-lo a trobar-ne una solució. Animeu-lo amb
records de situacions passades en què es va trobar en una situació similar, i en què va trobar
una solució.

3. Practiqueu sovint activitats de relaxació que els ajudi a desenvolupar una fortalesa
interior, tot introduint en la seva vida l’apreciació de la serenitat i l’equilibri en una societat en
què la rapidesa i la superficialitat són el més comú i generen estrès. Les activitats de relaxació
ajuden tant a reduir com a recuperar-se de l’estrès, i de les conseqüències negatives (com
respostes automàtiques i poc empàtiques que generen conflictes i pensaments més
negatius). Si l’estrès no s’identifica i es redueix, es renyarà i es castigarà el nen per conductes
automàtiques degudes a l’estrès, alienes a la seva voluntat.

Practicar la relaxació de forma habitual ajuda a entendre els pensaments, les emocions i el
que passa al cos. Per fer-ho d’una forma segura i amb garanties d’èxit, recomanem seguir les
pautes oferides per especialistes en la matèria, com les oferides en el llibre de Linda Lantieri
de 2009, Inteligencia Emocional infantil y Juvenil: Ejercicios para Cultivar la Fortaleza Interior
en Niños y Jóvenes, de l’editorial Aguilar. A la pàgina següent trobareu algunes pautes
bàsiques per començar, basades en Linda Lantieri (2009).

Activitats per al dia a dia

RECORDA!

Les activitats realitzades a la natura tenen molts

beneficis. M’encanta relaxar-me un dia de la setmana

en un parc o al camp.
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La relaxació i l’atenció plena poden estar presents al llarg del dia

Per iniciar la pràctica de la relaxació i l’atenció no és precís fer grans canvis a la vida. Es tracta de
fer el mateix, però amb més presència, amb més atenció al que se sent, es fa i es pensa en cada
moment. Un exemple senzill és establir un ritual de relaxació a l’hora de sopar. En aquest ritual
es pot escollir un objecte sobre què centrar l’atenció, una espelma, una flor, el dibuix de les
estovalles, etc. Aquest exercici senzill ajuda la ment a traslladar-se a un estat de tranquil·litat i
de claredat. Després d’aquest moment d’atenció i abans de començar a menjar, cadascú pot
trobar alguna cosa agradable que li ha passat aquell dia.

Escolteu música relaxant en els moments estressants del dia

Hi ha moments del dia especialment sensibles a l’estrès. Acompanyar aquests moments de
música suau i lenta pot modificar la forma en què ens sentim. Alguns d’aquests moments són:
• L’hora de llevar-se i preparar-se per a la jornada laboral/escolar.
• Estones de «transicions» com l’estona de dutxar-se, quan juguen o fan deures. Si en aquests

moments dediquem uns 3 minuts a escoltar música amb tranquil·litat, afavorim la transició
en dur el focus d’atenció de l’activitat que s’estava realitzant en alguna cosa més calmada que
servirà de «pont» per a la nova activitat.

Respecteu la natura i sortiu a l’aire lliure

La natura ofereix la possibilitat de sentir-se part d’una cosa més gran que un mateix, a la vegada
que ofereix estones de tranquil·litat. En aquestes sortides no és precís tenir programades
activitats per a cada moment del dia (això ja ho tenim durant el dia a dia). Permeteu que els
nens corrin, cridin i juguin lliurement, els ajudarà a alliberar-se de les càrregues i de l’energia
acumulada durant la setmana degut a l’estrès.

Feu un forat per al silenci i la tranquil·litat

El silenci i la tranquil·litat permeten concentrar-vos en els pensaments, en el que sentim al cos i
en les emocions que experimentem. No obstant això, és poc freqüent disposar-ne en la majoria
de les llars d’avui dia. Per començar a introduir-los pot ser útil escollir situacions quotidianes,
com el trajecte en cotxe de camí a l’escola, mentre es prepara el sopar o es para taula, i acordar
amb la família que tots els membres es mantinguin en silenci uns minuts, amb el televisor, els
mòbils, inclòs el telèfon de casa, desconnectats…, i tractar de connectar amb el món interior.
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