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VIDA ESCOLA D’INTEL.LIGÈNCIA EMOCIONAL 
Educació per la felicitat 

 
 

PRESENTACIÓ DE VEIE 
 

“Educar la ment sense educar el cor no és educar” Aristòtil 
 

 
VEIE neix com a resposta a un buit que existeix dins del nostre sistema educatiu. 
Actualment tots els nens/es catalans estan escolaritzats i reben una educació i 
formació en coneixements intel·lectuals més o menys bona però no s’ensenya als 
nostres fills/es les competències emocionals necessàries per fer front a les 
diferents situacions que es troben al llarg de la vida.  
 
El nostre repte és ensenyar a ser i ensenyar a respectar, perquè els nostres fills 
puguin donar el millor d’ ells mateixos, gestionin les seves emocions i es comportin 
de manera efectiva en els diferents contextos.  
 
Amb aquest aprenentatge estaran més preparats per la vida, tant en les seves 
relacions personals, familiars, socials i laborals. 
 
L’objectiu del nostre projecte és dotar als nens i nenes d’una major competència 
emocional i promoure les seves fortaleses. És a dir, incrementar els seus recursos 
personals per una banda, fer front de manera efectiva als continus canvis i reptes 
que es trobaran al llarg del seu desenvolupament com a persona, i per l’altre liderar 
la seva pròpia vida assolint els seus objectius i somnis. 
 
 
Disposar de competència emocional els permetrà:  
 
(1) Una relació positiva amb ells mateixos i les seves emocions. 
(2) Una relació positiva amb els demés 
(3) i una relació positiva amb les circumstàncies que els toqui viure 
 
Ser emocionalment intel·ligents els brinda majors possibilitats d’èxit personal, 
acadèmic i professional. 
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EL NOSTRE MÈTODE 
 
L’escola ofereix als nens i joves un programa d’educació emocional propi on es 
promou i s’enforteix la seva intel·ligència emocional com a complement 
indispensable del seu desenvolupament cognitiu. Aquest programa es fonamenta 
en: 
 
1. Enfoc del cicle vital 
El nostre programa d’educació emocional proposa un procés educatiu continu i 
permanent . S’aplica des de les primeres etapes de la vida donat que en aquestes 
edats es donen les bases de l’aprenentatge i la relació, i es continua als llarg del 
desenvolupament. Comencem a treballar des del tercer any de vida del nen. 
 
2. Metodologia imminentment pràctica i participatives (dinàmiques, jocs, diàleg 
reflexiu, contes, introspecció etc...). 
Els nens i joves aprenen fent des del primer dia a partir de viure una experiència 
multisensorial i lúdica. L’acció es la base de l’aprenentatge. 
 
3.  Entrenament 
L’aula es converteix en un laboratori on s’ofereix als alumnes múltiples 
oportunitats per practicar els diferents elements de la intel·ligència emocional. Es 
promou l’aprenentatge significatiu. D’aquesta manera s’afavoreix que els 
aprenentatges puguin ser extrapolables a múltiples situacions, problemes i 
contextos quotidians. 
 
4. Cooperació 
Es promou el treball en equip per potenciar les habilitats relacionals i de 
comunicació i es plantegen activitats molt variades per atendre els diversos estils 
d’aprenentatge dels alumnes. 
 
5. Personalització 
Les sessions contemplen els interessos, les necessitats personals i socials i les 
vivències directes dels alumnes. Es realitza un seguiment individual de cada nen a 
partir d’un pla de desenvolupament personal anual. 
 
6. Aprenentatge per modelat 
Els nostres professionals fan de models amb la seva forma de facilitar les sessions i 
resoldre les situacions que van sorgint. Es promou un aprenentatge per imitació. 
 
7. Inclusió de la Família 
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La col·laboració entre l’escola i la família es fonamental perquè aquesta pugui 
acompanyar el desenvolupament emocional del alumnes. Es fomenta una 
comunicació continuada entre els nostres professionals i els pares a partir de 
diferents vies: 
 

a) Els materials viatgers: a partir del diari d’emocions de l’alumne es 
comparteixen informacions. 

b) Tutories trimestrals amb la família. 
c)  Sessions d’intel·ligència emocionals per pares i mares: el pares poden 
participar de manera totalment gratuïta del nostre programa de intel·ligència 
emocional per pares i mares especialment dissenyat perquè puguin acompanyar 
als seu fills en aquesta experiència de creixement. 

 

ELS NOSTRES PROFESIONALS 
 

 
Els professionals del programa d’intel·ligència emocional són  psicòlegs. Però per 
sobre de tot, són persones compromeses amb el desenvolupament de les persones i 
confien plenament en la rellevància de la tasca que realitzen. Estimen el que fan. 
 
 
Els nostres professionals han sigut formats per portar a terme les seves sessions 
amb la nostra metodologia i reben formació continuada per tal de garantir la 
qualitat i millorar els resultats dels alumnes. 
 
 
Equip  del VEIE  
 
Dra. Mònica Cunill. Dra. en psicologia. Directora del programa pedagògic. 
Responsable de recerca. Docent de la Universitat de Girona. 
 
Sr. Alexandre Maset. Psicòleg i coach. Coordinador del programa pedagògic. 
Responsable del grups de IE amb adolescents. 
 
Sra. Carla Ferrusola. Psicòloga. Tècnica en Intel·ligència emocional. Responsable 
dels grups de IE de nens/es de primària. 
 
Sra. Laura Betés. Psicòloga. Màster en Psicologia Clínica. Responsable dels grups 
de IE d’infantil. 
 
Sra. Sara Serrat. Psicòloga. Màster en Dificultats d’Aprenentatge. 
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PROGRAMA PEDAGÒGIC 
 
 
1.1. Continguts pedagògics 
 
Es treballen 5 competències emocionals ( consciència emocional, regulació 
emocional, autonomia emocional, les relacions interpersonals, les competències 
per la vida i el benestar) que els alumnes aniran repetint al llarg dels cursos 
(adaptat en cada moment a l’edat de l’alumne) per tal de garantir la total 
integració. 
 

Competència Emocional Continguts 
 

Consciència emocional 
La presa de consciència de les nostres 
emocions, posar nom a les nostres 
emocions i comprendre les emocions 
dels demés. 

 
 

Regulació Emocional 

La presa de consciència de la interacció 
entre emoció, cognició i comportament, 
l’expressió de les emocions, la capacitat 
per regular-nos, les habilitats per 
afrontar emocions negatives, i la 
competència per autogenerar emocions 
positives. 

 
 

Autonomia Emocional 

La autoestima, la automotivació, 
l’actitud positiva, la responsabilitat, 
l’autoeficacia emocional, l’anàlisi crític 
de les normes socials, i la resiliència 
(capacitat de resistir emocionalment les 
dificultats de la vida). 
 

 Dominar les habilitats socials, respectar 
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Habilitats Socio-emocionals 

als demés, practicar la comunicació 
receptiva, practicar la comunicació 
expressiva, compartir emocions, tenir 
un comportament prosocial i 
cooperatiu, ser assertiu, prevenir i 
resoldre conflictes i tenir la capacitat de 
gestionar les situacions emocionals dels 
demés. 

Competències per la vida i el benestar Fixar objectius adaptatius, presa de 
decisions, saber buscar ajuda i recursos, 
involucrar-se en la ciutadania activa, 
cívica, responsable, crítica i 
compromesa, promoure el benestar 
subjectiu i fluir. 

 
 
Els cursos estan estructurats en tres grups, un per cada cicle educatiu.   
GRUP A: nens de 3 a 5anys 
GRUP B: nens de 6 a 11 anys 
GRUP C: Joves de 12 a 18 anys. 
 
Cada any es treballa sobre  un eix temàtic que són els diferents escenaris de treball 
que vertebren la tipologia de dinàmiques proposades en les sessions. 
 
 

FADES, FOLLETS I BRUIXOTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
1.2. Continguts sessions 
 

Tot i què el curs estàs organitzat en el treball de les competències emocionals és 
suficientment flexible per aprofitar al seu favor els conflictes diaris que apareixen 
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en l’aula o fora d’ella ( això consisteix en convertir les tensions i els problemes 
quotidians en els temes del dia). 
 
Dinàmiques fixes 
 
La llista emocional / graella d’emocions: quan arriben els nens fem una radiografia 
del seu estat emocional ( de 0 a 10) o identifiquen l’emoció en que estan. 
 
La caixa màgica: Es decora una caixa i es deixa fixe a l’aula. S’anima als nens a anar 
posant dins la caixa tot aquell material ( dibuixos, texts, fotos, manualitats, etc...) 
que els generen benestar i/o felicitat. De totes les aportacions, al final de curs es 
triaran una per grup i es farà el recordatori de final de curs amb ella. El nen/a se li 
obsequiarà amb un premi “educatiu”. 
 
El racó relaxant: S’ acondiciona un espai de relaxació per si un nen/a arriba a un 
nivell elevat d’intensitat emocional. 
 
El protagonista del dia. Cada sessió un dels nens serà el protagonista. 
 
 

 

 

 

 

 

Dinàmiques flexibles 
 

Sessió Contingut Dinàmiques 

1 Presentació / Cohesió de grup La pilota curiosa 

Conte 

Som els personatges 

2 Cohesió de grup El que m’agrada 

Cridant a la meva gent 

3 Cohesió grup 

Saber Escoltar 

El dia està ple de màgia 

La vareta màgica 

4 Autoconcepte  El Pergamí 

Ets el Centre 

5 Autoconcepte Collage “Qui sóc” 
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6 Autoconcepte i autoestima L’Olla de les pòcimes 

El penjoll màgic 

 

7 Autoconcepte. Pressa de decisió 

grupal 

El “Nosaltres” 

7 Autoconcepte. Demora de la 

gratificació. 

La font de caramenls. 

Aquest sóc jo 

Jo et modelo 

8 Capacitat per identificar aspectes 

positius 

Pols de Fada 

9 Autoestima i autoconcepte El collaret de la Felicitat 

10 Capacitat d’identificar l’alegria El personatge alegre 

Donem alegria al personatge 

9 Expressió i regulació de l’alegria El bruixot trepitja tristeses 

Vídeo còmic 

10 Capacitat d’identificar la tristesa Personatges tristos 

L’encàrrec del bruixot Merlot 

11 Expressió i regulació de la tristesa Diferències individuals 

La màgia de la paciència 

12 Capacitat d’identificar la por Personatges amb por 

L’encàrrec del fullet 

13 Expressió i regulació de la por Conte de l’encanteri el bruixot 

Merlin 

14 Capacitat d’identificar 

l’enutjament 

Personatges enfadats 

15 Expressió i regulació  de 

l’enutjament 

Pintem l’enutjament 

Història del Lleó 

16 Interioritzar les quatre emocions Àlbum màgic de les emocions 

Collage de les emocions 

17 Potenciar empatia. Habilitats de 

comunicació i interpersonals 

Siluetes positives 

Abraçades musicals 
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18 Desenvolupar la comunicació no 

verbal 

Petits fantasmes 

19 Desenvolupant l’empatia L’àmic màgic 

20 Desenvolupant l’assertivitat El Roser Màgic 

Crear la pròpia rosa 

21 Desenvolupant pensament positiu Els que m’estimen 

La màgia des dels diferents 

punts de vista 

22 Desenvolupant l’empatia L’ostra i el peix 

Junts i separats 

23 Assertivitat i Resolució de 

problemes 

Petits plomes 

24 Autocontrol El petit i graciós animal 

25 Pensament positiu Aquell rècord màgic 

26 Tancament del curs El que ha significat el VEIE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.3. Desenvolupament de la sessió 
 
Les sessions s’estructuren en tres parts. 
 
Part 1. Inici. 
 
Es comença sempre guardant silenci i fent un petit exercici de relaxació. 

Promovent la presència del nen en el “aquí i ara”. A continuació es fa una rotllana 

on poden compartir com estan . Després es mira si algun nen a portat alguna cosa 

per la caixa màgica i s’assigna el protagonista del dia. 

 

Part 2. Desenvolupament de la dinàmica 
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En aquesta segona part es desenvolupa l’exercici específic per treballar la 

competència que es té programada. 

 

Part. 3. Tancament de la sessió. 

Es deixa un últim espai per tancar la sessió fent revisió de com s’ha desenvolupat i 

fent un petit joc , ball o cançó. 

 

A continuació les facilitadores del grup anoten en el quadern viatger el que s’ha 

treballat i si s’ha de comunicar alguna cosa als pares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


