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PUNTS DE PARTIDA 
 

1. Per una banda, la LOMCE, en el preàmbul, diu: “Las habilidades cognitivas, siendo 

imprescindibles, no son suficientes; es necesario adquirir desde edades tempranas 

competencias transversales, como el pensamiento crítico, la gestión de la diversidad, la 

creatividad o la capacidad de comunicar, y actitudes clave como la confianza 

individual, el entusiasmo, la constancia y la aceptación del cambio. La educación 

inicial es cada vez más determinante por cuanto hoy en día el proceso de aprendizaje 

no se termina en el sistema educativo, sino que se proyecta a lo largo de toda la vida de 

la persona”.  Entenem que la confiança individual, l’entusiasme, la constancia i 

l’acceptació del canvi están íntimament lligats a la competencia emocional. 

2. La mateixa LOMCE, a l’apartat de l’Educació secundària obligatòria,  article 23, 

estableix com  objectiu que “La educación secundaria obligatoria contribuirá a 

desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan….i entre 

d’altres, a l’apartat d especifica:: “Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los 

ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la 

violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver 

pacíficamente los conflictos”. Entenem que l’enfortiment de les capacitats afectives ha 

de passar forçosament per l’educació emocional.   

3. En el mateix article, i entre les capacitats que s’han de desenvolupar en els alumnes, 

esmenta, a l’apartat g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, 

la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender 

a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. Pensam que 

aquests aspectes están també relacionats de  manera molt directa amb la competencia 

emocional.  

4. Pensam que l’educació emocional és un complement  indispensable en el 

desenvolupament cognitiu i una eina fonamental de prevenció, ja que molts problemes 

tenen el seu origen en l’àmbit emocional. 
 

ASPECTES QUE ES TREBALLARAN 
 

1. MARC TEÒRIC 

2. LA FRASE SETMANAL. Es tracta d’un projecte que s’està duent en el nostre 

centre des de fa uns cursos. Una comissió de professors fa una selecció de frases 

que poden ser útils per convidar els alumnes a fer una reflexió. Un dia a la 



setmana, un dels professors de la comissió passa per a cada una de les classes de 

secundària, llegeix la frase, dóna una petita referència de l’autor i fa una primera 

reflexió. El delegat de la classe penja un full amb la frase en el tauló d’anuncis de 

l’aula. A més, a l’agenda de l’escola hi tenim un espai reservat perquè cada 

alumne pugui anotar la frase setmanal. Una de les intencions del grup de treball és 

relacionar les frases setmanals amb el projecte de l’educació emocional a través 

del cinema.  

3. GUIA PERQUÈ LA INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL ESTIGUI PRESENT 

DINS L’AULA A TRAVÉS DE LA PRÒPIA ACTITUD DEL PROFESSORAT.  

4. PROPOSTA PER INTRODUIR ALGUNA TÈCNICA DE RELAXACIÓ A 

L’AULA 

5. PROPOSTES DE TREBALL DINS L’AULA A PARTIR D’UNA SÈRIE DE 

PEL·LÍCULES SELECCIONADES  

          De cada pel·lícula 

 Informació sobre la pel·lícula 

 Intel·ligència emocional, habilitat o fortalesa que es treballarà.  

 Frase setmanal relacionada. Orientacions per a la reflexió 

 Altres frases fetes que es relacionen amb el tema 

 Exercicis que es proposen per treballar la intel·ligència emocional, 

diferenciats per cursos i amb proposta de temporalització 

 Relació  amb matèries i continguts curriculars. Propostes d’exercicis per 

a la interdisciplinarietat 

 Relació amb competències bàsiques. Propostes d’exercicis.  

 Altres recursos que es relacionen amb el tema 

6. Quadre resum 

7. Bibliografia 

 

ASPECTES INNOVADORS DEL TREBALL I 

APLICABILITAT A L’AULA 

 Treballar la IE a través del cinema, relacionant cada film amb una fortalesa, una 

habilitat o un aspecte de l’IE 

 Relacionar l’Educació emocional amb el treball que du a terme la comissió de 

“frase setmanal” 

 Es proposaran exercicis relacionats amb el film i amb l’IE diferenciats per 

cursos i amb proposta de temporalització 

 Cada pel·lícula es relacionarà també amb algunes matèries i continguts 

curriculars i amb alguna competència bàsica per tal de fer una proposta de 

treball interdisciplinari 

 Totes les propostes hauran de tenir una aplicabilitat a l’aula.  

 

DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE FINAL 
a) Guia per treballar la Intel·ligència emocional a través d’una selecció de 

pel·lícules.  



 Guia perquè la intel·ligència emocional estigui present dins l’aula a 

través de la pròpia actitud del professorat. 

 Proposta per introduir alguna tècnica de relaxació a l’aula 

 Propostes de treball dins l’aula a partir d’una sèrie de pel·lícules 

seleccionades 

b) Blog per a la interacció 

 

OBJECTIU GENERAL DEL PROJECTE:  
 

Que els nostres alumnes aprenguin, a través de l’educació emocional, a trobar els tres 

tipus de felicitat:  

- La felicitat exterior a partir de sensacions i emocions positives. Per exemple, 

assaborint un menjar, escoltar música… 

- La felicitat interior a partir de les fortaleses personals. Per exemple, estar absorts i 

immersos en processos relacionats amb l’estudi, les feines, l’amistat, l’oci 

- La felicitat de fons a partir d’una motivació profunda que dóna sentit a la nostra 

vida i  que ens permet fer projectes i sentir-nos realitzats quan les posam en acció 

 

PEL·LÍCULES QUE S’HAN SELECCIONAT:  
1r d’ESO 

 Matar a un ruiseñor  

 Los chicos del coro  

 Tiempos modernos  

 

2n d’ESO 

 La invención de Hugo  

 El nombre de la Rosa  

 Eduardo manostijeras  

 

3r d’ESO 

 Intocables  

 Pequeña miss Sunshine  

 Arde Mississipi 

 

4t d’ESO 

 Oriente es Oriente  

 La lista de Schindler  

 El diario de Noa  

 

1r de Batxillerat 

 La vida de los otros  

 Cimarron  



 Doce hombres sin piedad  

 

Cicles formatius  

 Capital 

 Wall Street 

 Up in the air  

 

 


