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LES INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES 
 

 

 

Origen de la teoria de les intel·ligències múltiples:  

 

 Fins fa poc mes d'una dècada, la intel·ligència d'una persona es mesurava 

pel seu quocient intel·lectual, que es creia que venia determinat 

genèticament i era molt difícil modificar-lo. A partir de nombroses 

investigacions i estudis s'ha arribat a la conclusió que el quocient 

intel·lectual i l'èxit a la vida no sempre estaven directament relacionats. 

Així, algunes persones amb un alt quocient intel·lectual i brillants 

qualificacions no aconseguien tenir èxit i, en canvi, d'altres amb molt 

menys potencial intel·lectual se'n sortien molt be, aconseguint un elevat 

grau de satisfacció personal i d'èxit social. Això demostra que hi ha altres 

factors directament relacionats amb l'èxit o el fracàs a la vida. 

 Howard Gardner (1983), neuropsicòleg, professor i investigador de la 

Universitat de Harvard, proposa el model de les intel·ligències múltiples, 

que uns anys després va divulgar en el seu llibre “La inteligencia 

multiple” (1993). Gardner no considera la intel·ligència com una cosa 

unitària, sinó com un conjunt d'intel·ligències diferents i independents. La 

part acadèmica ja no ho es tot; es pot aconseguir èxit en diferents camps i 

per a cada un es necessita un tipus d'intel·ligència diferent. Totes les 

persones tenim totes les intel·ligències, en major o menor grau, i totes són 

importants. 

 Gardner defineix la intel·ligència com “la capacitat de resoldre problemes 

o elaborar productes que siguin valuosos en una o mes cultures”. Parteix 

de que és una capacitat i, per tant, és una destresa que es pot desenvolupar 

a partir del potencial genètic de cadascú, segons l'ambient on ens trobem, 

l'educació rebuda, les experiències viscudes, etc.  
 

 



 

Tipus d'intel·ligència:  

 

Gardner identifica 9 tipus d'intel·ligència: 

 Intel·ligència lingüística-verbal: molt desenvolupada en escriptors, 

periodistes, oradors, poetes, redactors, etc. És la capacitat d'utilitzar les 

paraules de manera efectiva, de forma oral o escrita, i utilitzar el 

llenguatge per expressar i entendre significats complexes. Inclou 

l'habilitat en l'ús de la sintaxi, la fonètica, la lectura, l'escriptura... Destaca 

en els infants que els agrada inventar històries, llegir...i aprenen fàcilment 

altres idiomes. 

  Intel·ligència lògica-matemàtica: destaca en científics, matemàtics, 

enginyers, comptables, etc. És la capacitat d'utilitzar els nombres de 

manera efectiva i de raonar adequadament. La utilitzem per resoldre 

problemes de lògica i matemàtiques. També inclou la sensibilitat als 

esquemes i relacions lògiques i a les abstraccions. Els infants que la 

desenvolupen analitzen amb facilitat els plantejaments dels problemes, 

fan càlculs numèrics, estadístiques i raonaments deductius i inductius. 

  Intel·ligència espacial: la demostren els mariners, arquitectes, 

decoradors, cirurgians, etc. És la capacitat de pensar i formar models 

mentals en tres dimensions. Permet percebre imatges, transformar-les, 

modificar-les o traslladar-les. Les persones que la tenen molt 

desenvolupada són hàbils inventant coses i són sensibles al color, la línia, 

la forma, la figura i l'espai. La mostra l'alumnat que aprèn millor amb 

gràfics, esquemes i quadres-resum. Els agrada fer mapes conceptuals  i 

mentals i interpreten fàcilment els mapes i plànols. 

  Intel·ligència musical: destaca en cantants, musics, compositors, 

directors d'orquestra, ballarins, etc. És la capacitat de percebre, 

diferenciar, transformar i expressar les formes musicals. És l'habilitat per 

pensar en termes de sons, ritmes i melodies, produir tons, reconèixer i 

crear sons, utilitzar els instruments musicals i fer servir el cant com a 

mitjà d'expressió. Els infants que la manifesten se senten atrets pels sons 

de la natura i per tot tipus de melodies. Acostumen a seguir el compàs 

amb els peus o els dits. 

 Intel·ligència corporal-kinestèsica: la manifesten els esportistes, 

ballarins, artesans, cirurgians, etc. És la capacitat d'utilitzar el propi cos 

per realitzar activitats, resoldre problemes i expressar idees i sentiments. 

És l'habilitat d'utilitzar les mans per transformar elements. Inclou les 

habilitats de coordinació, destresa, equilibri, flexibilitat, força i velocitat. 

Els infants que la desenvolupen destaquen en activitats esportives, dansa, 

expressió corporal, treballs manuals i construccions. 

 Intel·ligència intrapersonal: està molt desenvolupada en teòlegs, filòsofs 

i psicòlegs. És la capacitat de construir una percepció precisa respecte a 

un mateix i d'organitzar i dirigir la pròpia vida. Inclou l'auto disciplina, 

l'auto comprensio i l'autoestima. No s'associa a cap activitat concreta. És 

la intel·ligència que ens permet entendre'ns a nosaltres mateixos, ens 

ajuda a reflexionar i controlar els nostres pensaments i sentiments de 

manera efectiva. La persona amb una gran intel·ligència intrapersonal és 

conscient dels seus punts forts i de les seves debilitats per assolir els seus 

objectius a la vida. La mostren els infants que són reflexius, de raonament 



encertat i acostumen a ser consellers dels companys. 

 Intel·ligència interpersonal: està molt desenvolupada en els venedors, 

polítics, professors, terapeutes, etc. És la capacitat d'entendre els altres, 

saber quines coses els motiven, com treballen i la millor manera de 

cooperar amb ells. Inclou la sensibilitat a les expressions facials, la veu, la 

gesticulació i les postures, així com l'habilitat per respondre. Consisteix 

en establir bones relacions, harmonitzar i reconèixer les diferencies entre 

les persones i apreciar les seves perspectives, entenent els seus motius 

personals i les seves intencions. La mostren els infants que gaudeixen 

treballant en grup, que son convincents en les negociacions i que entenen 

els companys. 

 Intel·ligència emocional: està formada per la intel·ligència intrapersonal i 

la interpersonal, i juntes determinen la capacitat de dirigir la pròpia vida 

de manera satisfactòria. Es refereix a la capacitat de reconèixer els nostres 

propis sentiments i els sentiments dels altres, de motivar-nos i de manejar 

adequadament les relacions que sostenim amb els altres i amb nosaltres 

mateixos. 

  Intel·ligencia naturalista: la demostren els biòlegs, herbolaris, 

ecologistes, botànics, etc. És la capacitat de distingir, classificar i utilitzar 

elements del medi ambient, objectes, animals i plantes. La utilitzem quan 

observem i estudiem la natura. Inclou les habilitats d'observació, 

experimentació, reconeixement, classificació, reflexió i investigació del 

nostre entorn. La manifesten els infants que estimen els animals i les 

plantes, els reconeixen i els agrada investigar les característiques del món 

natural i humà. 

 

Daniel Goleman (1997) classifica les intel·ligències en dues:  

 L'emocional (que inclouria la intrapersonal i la interpersonal) i  

 La racional (que inclouria la resta).  

 El nostre funcionament a la vida ve determinat per totes dues i considera 

que la intel·ligència emocional pot resultar tan decisiva, i fins i tot més, que 

la racional. 
 

 

 

L’EDUCACIÓ EMOCIONAL 
 

 

 
 

Concepte:  

 Les persones som éssers emocionals i com a tals la nostra vida està plena 

d'emocions, que a vegades vivim conscientment i d'altres inconscientment. 

Aquestes emocions porten el timó de la nostra vida, ja que influeixen 

enormement en les nostres decisions, actuacions, reaccions i relacions. Tal 

com diu Goleman (1997) “les emocions són impulsos que ens fan actuar” i 

Humberto Maturana (1996), biòleg i expert en l'estudi biològic i humà de 

les emocions, afirma que “biològicament parlant, les emocions són les que 

constitueixen el fonament de tot el que fem, fins i tot del que raonam”. 



 Per aquesta raó, és molt important que sapiguem entendre i gestionar les  

emocions i que ensenyem als infants a fer-ho, incloent l'educació emocional 

a l'escola. 

 Generalment s'ensenya als infants a raonar, se'ls dóna coneixements i 

recursos per aprendre, però no se'ls ensenya a gestionar les emocions. 

Segurament l'aprenentatge més rendible de la nostra vida sigui aprendre a 

ser feliços. I això ho aconseguirem amb una bona educació emocional. 

 L'educació emocional no vol reprimir ni manipular les emocions, sinó que 

es tracta d'aprendre, ensenyar i practicar unes estratègies de comportament, 

d'autocontrol emocional, de pensament, de comunicació, de relació amb les 

altres persones i de valors. Aquestes estratègies ens poden ajudar a millorar 

la nostra felicitat i la de les persones que ens envolten. I en la mesura que ho 

aconseguim tindrem molts menys problemes emocionals, socials, etc. 

 L'educació emocional inclou una sèrie de valors, que cal tenir sempre 

presents: el respecte, la tolerància, l'empatia, l'honestedat i la confiança. 

Tots ells s'han d'ensenyar des de la pràctica. 

 Avui dia ja som moltes les persones que consideram bàsica la intel·ligència 

emocional per a un bon desenvolupament integral de la persona i poder 

aprofitar al màxim la resta de les intel·ligències. Goleman (1997), en el seu 

llibre La inteligencia emocional, la defineix com el conjunt d'habilitats entre 

les que destaquen l'autocontrol, l'entusiasme, la perseverança i la capacitat 

de motivar-se a un mateix. Aquestes capacitats es poden ensenyar als 

infants i així se'ls dona l'oportunitat de treure un millor rendiment al seu 

potencial intel·lectual. La infància i l'adolescència són les millors etapes per 

assimilar els hàbits emocionals fonamentals que regiran la resta de la nostra 

vida Goleman considera la competència emocional com l'habilitat que 

determina el grau de destresa que cadascú assolirà en el domini de totes les 

altres facultats.  
 

 

 

 

Importància:  

 La teoria de les intel·ligències múltiples ens permet entendre perquè hi ha 

alumnes que es mostren brillants en àrees concretes (llengua, matemàtiques, 

ciències, plàstica...) i, en canvi, no mostren capacitat per integrar-se en un grup 

o per sentir-se bé amb ells mateixos i mantenir una bona autoestima. Són 

alumnes amb un bon nivell d'intel·ligència racional, però amb manca 

d'intel·ligència emocional. D'aquí la importància d'educar no només la raó i les 

habilitats intel·lectuals, sinó també les emocionals. 

 Totes les persones tenim totes les intel·ligències, però la intel·ligència 

emocional és la que ens aporta les qualitats que més ens ajuden a convertir-nos 

en autèntics éssers humans. 

 Les persones emocionalment intel·ligents són capaces de governar 

adequadament els seus sentiments i saben interpretar i relacionar-se 

efectivament amb els sentiments dels altres. Són persones que gaudeixen 

d'una situació avantatjada a la vida. Les persones que han desenvolupat 

adequadament les habilitats emocionals acostumen a sentir-se més satisfetes, 

són més eficaces i més productives en tots els sentits. Les que no poden 

controlar la seva vida emocional tenen constants lluites internes que 



disminueixen la seva capacitat de treball i els impedeixen pensar amb la 

suficient claredat. Les persones amb problemes emocionals tenen importants 

dificultats per expressar les pròpies emocions i per reconèixer les dels altres. 

 Els problemes emocionals en els infants els dificulten el funcionament de la 

ment. Els infants amb problemes de por, enuig, ansietat, depressió... tenen 

dificultats per aprendre, perquè no perceben bé la informació i, per tant, no 

poden processar-la correctament. Les emocions negatives intenses els 

absorbeixen tota l'atenció i obstaculitzen qualsevol intent d'atendre una altra 

cosa. Quan les emocions impedeixen la concentració es dificulta el 

funcionament de la capacitat cognitiva, la capacitat de mantenir al cap tota la 

informació  necessària per a realitzar la feina que s'està fent. Quan un infant no 

posa atenció, és possible que sigui per un bloqueig emocional. En el seu cap hi 

ha alguna situació emocional problemàtica, que no li permet centrar-se en un 

altre assumpte i sovint no n'és conscient del que li està passant. Si aprèn a 

prendre consciencia de les seves emocions i a poc a poc va aprenent a 

gestionar-les, li serà més fàcil dominar-les per tal d'impedir aquest bloqueig, 

que li està dificultant l'adquisició dels aprenentatges acadèmics i l'establiment 

d'unes bones relacions socials.  
 

 

 

 

 

Objectius 

 

 L'objectiu de l'educació emocional a l'escola és ajudar els infants a ser 

persones emocionalment intel·ligents, persones que coneixen i saben 

entendre els propis sentiments i els dels altres, que controlen les seves 

emocions, que se senten be amb elles mateixes, que son capaces d'establir 

bones relacions i que tenen els recursos i les habilitats necessàries per 

resoldre positivament els conflictes que se'ls presentin; persones que saben 

prevenir els efectes perjudicials de les emocions negatives i saben generar 

emocions positives; en definitiva, persones que adopten una actitud 

positiva davant la vida.  

 Es tracta de desenvolupar la intel·ligència emocional mitjançant un 

entrenament. Goleman (1997) , defineix la intel·ligència com “la capacitat 

de saber ser feliç i proporcionar felicitat als altres, és a dir, ser intel·ligent 

vol dir tenir un coneixement i un bon maneig de les emocions pròpies i 

alienes” i per a ell, l'objectiu consisteix en prendre consciencia del domini 

dels sentiments.  

 Els objectius específics que proposa l'educació emocional són: 

o Analitzar i augmentar l'auto coneixement i l'autoestima. 

o Comprendre's a un mateix i aprendre a ser empàtic. 

o Dominar l'autocontrol emocional, desenvolupant la capacitat per 

controlar l’estrès, l’ansietat i els estats depressius. 

o Potenciar la capacitat per ser feliç, prenent consciencia dels 

factors que ens proporcionen benestar. 

o Desenvolupar el sentit de l’humor. 

o Disminuir la timidesa i el retraïment. 

o Saber prendre decisions. 



o Desenvolupar la capacitat d'automotivar-se. 

o Millorar la capacitat d'actuar de forma reflexiva. 

o Conèixer les possibilitats de canvi i saber canviar. 

o Desenvolupar la resistència a la frustració. 

o Millorar les habilitats comunicatives i les relacions 

interpersonals. 

o Augmentar la confiança i seguretat en el tracte amb els altres. 

o Aprendre a ser assertiu i a evitar les conductes agressives i 

passives. 

o Millorar la capacitat de resolució de problemes. 

o Adoptar, de forma voluntària i conscient, una actitud positiva 

davant la vida 

 

 

 

 

Les emocions 

 

 Per arribar a controlar les emocions, el primer que hem de fer es conèixer-les, 

saber què son i com s'anomenen. 

 Que són les emocions? Una emoció és una resposta física breu que es 

manifesta davant un determinat estímul que altera la nostra conducta 

habitual. Les emocions presenten manifestacions físiques clares, com poden 

ser, acceleració del ritme cardíac, vermellor a la cara, tremolor, suor, etc. Tota 

emoció és una força que es pot aprofitar en benefici propi, encara que en un 

principi pugui semblar negativa. Les emocions que sentim depenen del nostre 

bagatge emocional, de les nostres creences i de la interpretació que fem d'un fet 

determinat i en un moment concret. Un mateix fet pot generar emocions 

diferents en persones diferents i, fins i tot, en una mateixa persona en moments 

diferents. 

 Les emocions bàsiques (alegria, tristesa, ira i por) són innates i iguals per a tots 

els humans, independentment de la cultura, que el que fa es fer variar les seves 

expressions. Alguns autors parlen de les emocions com a sinònim dels 

sentiments. Però un sentiment és més complex que una emoció. Un sentiment 

és un estat psíquic conscient i perllongat, que parteix de les emocions. 

 QUINES SÓN. Segons Paul Ekman les emocions bàsiques són: sorpresa, por, 

disgust, colera, tristesa i felicitat. Altres estudiosos hi afegeixen l'amor, la 

vergonya, l'aversió, l'ansietat i l'alegria. Diversos autors han agrupat les 

emocions en 8 famílies: 

o Ira: ràbia, enuig, fúria, irritabilitat, indignació, violència, odi, 

hostilitat, ressentiment, exasperació, còlera... L'ira es una resposta 

d'enuig i d'irritació, provocada per algun fet, que segons la nostra 

percepció, no ha respectat els nostres drets i ha atacat la nostra 

autoestima o dignitat personal. L'ira creix amb els pensaments 

obsessius i si es queda al nostre interior es converteix en ressentiment. 

Pot generar violència. Totes les persones ens enfadem i de fet, a 

vegades es necessari. El que cal es alliberar l'ira de la forma 

apropiada. No es bo amagar-la, s'ha de trobar la manera d'alliberar-la 

sense ferir a ningú. L'ira es manifesta amb: 

 A la cara: vermellor, celles juntes i cap avall, mirada fixa, ulls 



ferotges, boca tancada amb forca. 

 Al cos: respiració ràpida, musculatura tensa, punys tancats. 

 A la ment: ganes de pegar o trencar alguna cosa, ganes de cridar o 

de no dir res. 

o Tristesa: pena, desconsol, aflicció, desànim, pessimisme, malenconia, 

autocompassió, soledat, desesperació, pesar, abatiment...La tristesa es 

una emoció provocada per una sensació de pèrdua (personal o 

material) o d'importància o frustració davant la realització d'alguna 

cosa. Ens situa en una etapa de dol, necessària per assimilar la pèrdua, 

establir nous objectius i motivar- nos cap a una reintegració personal. La 

duració de la tristesa no serà molt llarga i dependrà de la causa. Si la 

tristesa no té una causa clara o dura molt en el temps estem davant d'una 

depressió. La tristesa es manifesta amb: 

 A la cara: front arrugat, ulls poc oberts i llavis cap avall i 

tremolosos. 

 Al cos: tensió muscular feble, decaïment general, pal·lidesa i ritme 

cardíac i respiratori lents 

 A la ment: apatia, desinterès, desànim, desmotivació, manca de 

desig, ganes d'estar sol. 

o Por: temor, preocupació, terror, ensurt, pànic, fòbia, ansietat, angoixa, 

incertesa, nerviosisme, inquietud, consternació, inseguretat...La por és 

una emoció desagradable provocada per una sensació de perill, que pot 

ser real o imaginària. És una resposta de defensa davant situacions 

d'amenaça i inseguretat, l'anticipació a un perill. Davant un estímul que 

ens provoca por, el nostre cos reacciona preparant-se per estar a punt per 

lluitar o fugir, amb la finalitat de protegir-nos, ja que el nostre impuls 

més bàsic és el de la supervivència..La por pot estar provocada per 

nombrosos factors: persones, animals, situacions, ambients... i dependrà 

de cadascú, de la seva personalitat i experiències viscudes i de factors 

culturals. Podem classificar les pors en racionals (davant fets que 

suposen un perill real i per tant el nostre instint de supervivència ens diu 

que cal evitar) i irracionals (pors injustificades creades a la nostra ment). 

L'ansietat, l'angoixa i les fòbies són emocions associades a la por. 

L'ansietat es una por imprecisa que no està lligada a cap objecte que la 

justifiqui. L'angoixa es l'ansietat portada a l'extrem, és un estat d'ànim 

provocat per situacions límit, sovint per causes psíquiques, i que ens 

impedeix actuar voluntàriament. Les fòbies són pors irracionals 

provocades per una situació, una persona o un objecte determinat. Tot i 

tenir consciència d'aquesta por, la persona amb fòbies és incapaç 

d'afrontar-la. La por la manifestem de la següent manera: 

 A la cara: celles aixecades i ulls en tensió, ben oberts, pupil·les 

dilatades, front arrugat, pell pàl·lida, boca oberta i llavis tensos i 

cap enrere. 
 Al cos: augment del ritme cardíac i respiratori, tremolor i tensió 

muscular i descarrega d'adrenalina, que ens prepara per fugir. 

 A la ment: malestar que bloqueja la resta d'activitats i 

pensaments.  

o Alegria: felicitat, plaer, delit, tranquil·litat, diversió, satisfacció, 

gratificació, eufòria...L'alegria és una emoció agradable caracteritzada 

per una sensació general de benestar, tranquil·litat, seguretat, 



excitació, plaer i serenitat. Ens provoca el desig de que es repeteixi allò 

que ens l'ha produït. Ens sentim alegres quan les nostres expectatives i 

desitjos s'estan realitzant tal com esperàvem. És un reforç per continuar 

fent allò que ens proposem. Manifestem l'alegria amb: 

 A la cara: somriure, galtes aixecades i ulls oberts i brillants. 

 Al cos: benestar i relaxament general i bona tensió muscular. 

 A la ment: optimisme, sensació que tot funciona, estímul per 

actuar. 

o Amor: acceptació, confiança, afinitat, cordialitat, amabilitat, 

enamorament, simpatia, estimació...L'afecte es de vital importància en 

les relacions socials i els seus graus poden ser molt variats: des de 

l'estimació que podem sentir per un company, fins a l'amor matern o 

patern cap als fills, el filial dels fills cap als pares, fraternal entre 

germans, el de parella, passant per l'amistat, etc. Manifestem l'amor 

amb: 

 A la cara: somriure i ulls oberts i brillants. 

 Al cos: benestar i relaxament general 

 A la ment: sensació d'acceptació, ens trobem a gust, tranquil·litat, 

seguretat 

o Aversió: menyspreu, antipatia, desdeny, fàstic, repugnància, disgust, 

repulsió...L’aversió es una emoció que ens produeix un rebuig cap a 

alguna cosa, persona, fet... Fa que intentem allunyar-nos d'allò que ens 

la produeix. L’aversió es manifesta amb: 

 A la cara: nas arrugat, llavis estrets i el superior aixecat, ulls poc 

oberts. 

 Al cos: malestar, nàusees. 

 A la ment: sensació de rebuig, ganes de fugir o allunyar-nos. 

o Vergonya: molèstia, neguit, culpa, remordiment, humiliació, pesar, 

aflicció...La vergonya es una emoció que consisteix en una sensació 

d'humiliació interior que afecta a la pròpia dignitat i que provoca un 

estat de derrota i inferioritat. La vergonya sovint es produeix quan tenim 

la sensació que els altres han vist alguna cosa del nostre interior que no 

volíem mostrar. Les causes per sentir vergonya poden ser de caire 

sociocultural i personal. La culpa es una emoció associada a la vergonya 

i n'és la causa de molts conflictes psíquics. La culpabilitat afecta tota la 

nostra conducta, la nostra autoestima i les nostres relacions amb els 

altres. La vergonya es manifesta amb: 

 A la cara: cap cot, mirada baixa, vermellor. 

 Al cos: encongiment general del cos, braços i cames 

 A la ment: ganes d'amagar-se, de fugir o de fondre's. 

o Sorpresa: desconcert, commoció, sobresalt...La sorpresa és una emoció 

molt transitòria, que ens pot donar una aproximació del que pot 

passar. Ens ajuda a orientar-nos a la situació. La sorpresa es manifesta 
amb: 

 A la cara: ulls ben oberts però no tensos, boca oberta. 

 Al cos: acceleració del ritme cardíac, nerviosisme. 

 A la ment: ganes de saber que passarà, impaciència. 

 COM FUNCIONEN. Els especialistes afirmen que el cervell humà té dues 

parts. Una és intel·ligent, raona, aprèn i pensa. L'altra és emocional i no pensa, 

només percep i reacciona. La seva funció és reflexa i instintiva; consisteix en 



alertar i respondre immediatament davant les necessitats de supervivència. El 

cervell emocional no pensa, no discrimina l'origen de l'alerta. Només 

reacciona, alerta i prepara l'organisme per a l'eventualitat, responent amb 

l'enviament de transmissors químics, que produeixen canvis de conducta i 

variacions a l'aparell digestiu, circulatori, respiratori, etc. La part emocional és 

inconscient, no reconeix les ordres i no serveix de res manar-li que no senti 

por, desig, ràbia, ira, vergonya...La part racional és la part reflexiva, analítica i 

meditativa i la part emocional és impulsiva i il·lògica. La part emocional és 

molt més ràpida que la racional. Entra ràpidament en acció sense detenir-se ni 

un moment a reflexionar o a analitzar sobre el que s’està fent. Com diu 

Goleman (1997) “la ment emocional es el nostre radar per percebre el perill”.  

 
 

 

 

 

 

 

La Intel·ligència emocional: 

 

 LA INTEL·LIGÈNCIA INTRAPERSONAL 

 L'AUTOESTIMA.  

 Branden (1995) defineix l'autoestima com la confiança en la 

nostra capacitat de pensar i en la nostra capacitat d'afrontar-nos 

als desafiaments de la vida i la confiança en el nostre dret a 

triomfar i a ser feliços. Podríem dir que és la base del nostre 

benestar personal i que incideix directament en el 

desenvolupament, en l'aprenentatge, en les relacions, en la 

creativitat i en la responsabilitat de cada individu. Es va formant 

i modificant dia a dia durant tota la vida.  Per a la formació de 

l'autoestima és necessària l'autoconsciència, s'ha de conèixer un 

mateix i comprendre les pròpies emocions, fortaleses, debilitats, 

necessitats i motivacions.  Acceptar-nos i confiar en nosaltres 

mateixos passa per acceptar totes les nostres emocions i 

sentiments juntament amb el desig de canviar, millorar, 

evolucionar. Respectar-nos és entendre que mereixem felicitat, 

alegria, amor i respecte per part dels altres. Les persones amb 

baixa autoestima sempre estan pendents d'aconseguir l'aprovació 

i evitar la desaprovació dels altres. No es valoren per si 

mateixes, necessiten la valoració dels altres. Aquestes persones 

acostumen a manifestar conductes agressives i dominants 

(mostrant menyspreu, rebuig i culpabilitzant els altres) o 

passives (mostrant por, vergonya, auto culpabilització i rebuig 

cap a un mateix). Les critiques, pròpies o dels altres, originen 

uns judicis negatius sobre nosaltres mateixos, fent minvar 

l'autoestima i generant un gran patiment personal. Mantenir una 

bona autoestima, ens permetrà resistir les critiques, obrir-nos 

millor als altres i aprendre a demanar ajuda quan sigui necessari.  

 En la formació de l'autoestima hi intervenen, segons Ferran 

Salmurri (2004), tres elements: 



- La informació que ens arriba dels altres: especialment dels 

pares i mestres en la primera infància i, a partir dels 8-9 

anys, també dels companyes i companyes. Aquí els docents 

tenim un paper important en la vida dels infants i n'hem de 

ser conscients. Ells estan pendents de la nostra aprovació i 

per això, és molt important que aprenguem a acceptar les 

seves emocions i sentiments. Tota la informació que ells 

reben els ajuda a construir la seva percepció d'ells mateixos. 

Si aquesta percepció està molt distanciada del que voldrien 

ser, donarà lloc a una baixa autoestima. 

- L a valoració de la pròpia vida, respecte al que esperem: cal 

viure la vida com una aventura i saber aprofitar totes les 

experiències que se'ns presentin. 

- L 'estil cognitiu que utilitzem per avaluar-nos: aprendre a 

veure les coses de forma positiva es molt important i no hem 

de permetre que la inseguretat i l'auto desconfianca 

s'apoderin de nosaltres. Els pensaments negatius, que sovint 

tenen un origen irracional, creen distorsions que ocasionen 

una baixa autoestima.  

 Les distorsions cognitives (creences irracionals que deformen la 

realitat negativament i acostumen a ser inexactes i imprecises) 

ataquen la nostra autoestima. Les distorsions més comunes són: 

- Etiquetació: consisteix en fer una definició negativa, 

absoluta i global d'un mateix. Per exemple: “Soc un desastre 

total”. Això és irracional, perquè encara que alguna cosa ens 

hagi sortit malament, segur que no tot surt així. 

- Hiper generalització: es tracta d'expressar una regla general, 

a partir d'una experiència negativa aïllada. Per exemple: 

“Tothom em vol prendre el pel”, quan ens hem trobat només 

amb una persona que es volia aprofitar de nosaltres. 

- Filtrat: d'una determinada situació només percebem o 

recordem els elements o moments negatius. Per exemple: he 

tingut un dia normal, amb un petit contratemps i ho valoro 

com que he tingut un dia fatal. 

- Autoacusació: consisteix en sentir-nos responsables o 

culpables de fets que no ens pertoquen. Per exemple: he 

quedat amb un amic i no ve; ràpidament penso que no he 

entès el lloc o l'hora de la cita. 

- Polarització: consisteix en radicalitzar les situacions. És un 

perfeccionisme malaltís, ja que si no està tot perfecte, si hi 

ha algun error, allò ja no val res. Per exemple: he fet un 

examen que no m'ha anat del tot be i això em fa sentir molt 

malament. 
- Lectura del pensament: es tracta d'imaginar que els altres ens 

critiquen i no els agradem, sense poder demostrar que això 

és cert. Per exemple: un pare em demana aclariments sobre 

un fet que ha passat i jo interpreto que està qüestionant la 

meva actuació 

- Error de l'endeví: es tracta de fer prediccions negatives i 

actuar amb el convenciment que succeiran. Per exemple: 



“Segur que em toca el grup més conflictiu de l'escola”. 

- Magnificació i minimització: és augmentar la importància 

dels errors o debilitats i reduir el valor de les qualitats o 

encerts. Per exemple: treure importància al fet de guanyar un 

concurs. 

- Raonament emocional: consisteix en creure que les coses 

són realment com les sentim. Per exemple: davant un fet em 

sento inútil i dedueixo que soc un inútil. 

- Deure: sovint pensem “hauria de...” i si no ho realitzem ens 

genera un sentiment de culpa i d'angoixa. Hem de procurar 

adaptar les expectatives a la pròpia realitat. 

 CARACTERISTIQUES DE LES PERSONES AMB BONA 

AUTOESTIMA: 

- Es mostren tranquil·les i relaxades, enèrgiques i resolutives 

- Tenen cura del seu aspecte personal 

- Estan segures de si mateixes 

- Es mostren positives i optimistes 

- Són sociables, cooperatives, obertes, expressives i assertives 

- Estan constantment implicades en el seu creixement 

personal 

 L'AUTOREGULACIÓ.  

 L'autoregulació és el control dels nostres estats, impulsos i 

recursos interns. És la base de la reflexió i ens permet no 

deixar-nos portar pels sentiments en un moment donat. És com 

un sistema de control que supervisa que la nostra experiència 

emocional s'ajusti als nostres objectius. El primer pas per 

aconseguir l'autoregulació seria l'autocontrol, es a dir, la 

capacitat de controlar les emocions, de dominar els impulsos. 

Les persones amb un alt grau d'autoregulació són capaces de 

crear al seu voltant un clima de confiança i de justícia. Podem 

observar que són propenses a la reflexió i a la contemplació, que 

no s'incomoden amb els canvis i que són íntegres, és a dir, 

capaces de dir “no” als desitjos impulsius. 

 TECNIQUES D'AUTOCONTROL. 

- Utilitzar la parla interna. El fet de parlar-se un mateix i 

preveure o anticipar les conseqüències d'una actuació 

determinada potencia la regulació i el control de la conducta. 

Les persones que practiquen la conversa interior troben més 

fàcilment formes per controlar els estats d'ànim i els 

impulsos emocionals.  

- Fomentar la capacitat per demorar una resposta. Aquesta 

capacitat és bàsica per evitar errors i en la solució de tasques 

que impliquen incertesa. Per entrenar la reflexivitat és bo fer 
exercicis que impliquin tasques de diferenciació i 

discriminació (de formes, de sons...) i exercicis que 

consisteixin en observar i analitzar amb compte els detalls, 

ja que ensenyen a posar-hi atenció i a processar la 

informació. 

 LA MOTIVACIÓ. L'auto motivació és la capacitat de motivar-se a un 

mateix, d’esforçar-se al màxim per aconseguir allò que es desitja, per 



assolir els objectius proposats. Es tracta d'una predisposició general que 

dirigeix el comportament amb la finalitat d'obtenir allò que es desitja. 

Dirigir les emocions cap a un objectiu ens permet mantenir la motivació 

i fixar la nostra atenció en el que volem assolir, enlloc de fixar-la en els 

obstacles que ens podem trobar. Això necessita certa dosis d'iniciativa i 

d'optimisme, ser emprenedors i actuar de forma positiva davant els 

contratemps. 

 L’ATENCIÓ PLENA.  

 L'atenció plena  ens ajuda a viure conscientment i a gaudir i 

governar millor la nostra vida 

 L’atenció plena és un estil de vida basat en la consciència i la 

calma, que ens permet viure íntegrament en el moment present 

 La seva pràctica pot produir nombrosos efectes beneficiosos, 

com ara, augmentar la concentració, reduir automatismes, 

aconseguir un millor control de pensaments, emocions i 

conductes, gaudir més del moment present, efectes físics 

saludables (relaxació, millora de la respiració, regulació de la 

presió arterial, potenciació del sistema immunitari…) 

 

 LA INTEL·LIGÈNCIA INTERPERSONAL:  

 Establir bones relacions és un dels objectius de l'educació emocional, 

inclòs dins la intel·ligència interpersonal. Spivack i Shure consideren 

que per relacionar-se be amb els altres i resoldre els conflictes 

interpersonals que se'ns presentin són necessàries cinc capacitats 

cognitives: 

 E l pensament causal: ens permet determinar l'origen o causa 

del problema. Es l'habilitat per dir “el que aquí passa és...” i 

donar un diagnòstic correcte de la situació. Els qui no tenen 

aquest pensament, ho atribueixen tot a la casualitat o a la mala 

sort. 

 El pensament alternatiu: ens permet imaginar nombroses 

solucions a un determinat problema. És creativitat. Els qui no el 

tenen acostumen a ser persones impulsives o agressives, que 

només veuen una solució i moltes vegades és la violència. 

 El pensament conseqüencial: ens permet preveure les 

conseqüències que pot ocasionar una determinada actuació. Les 

persones que no el tenen sovint se'n penedeixen de les 

conseqüències que reben pel que han fet i com ho han fet. 

 El pensament de perspectiva: davant un problema, ens permet 

situar-nos en el lloc de l'altre i possibilita l'empatia i la connexió 

afectiva amb els altres. Els qui volen aconseguir les coses per la 

força o amb violència no tenen aquest pensament. 

 El pensament de mitjans-fins: ens permet fixar-nos uns 
objectius (fins), i analitzar i organitzar be els recursos (mitjans) 

de que disposem per assolir-los i, encara mes, saber convèncer 

els altres per tal que hi col·laborin. És el pensament més 

complex de tots cinc. 

 L'EMPATIA. L'empatia es la capacitat que ens permet reconèixer i 

entendre les emocions dels altres, les seves motivacions i les 

raons que expliquen el seu comportament. És l'habilitat de 



comprendre les seves necessitats, sentiments i problemes i 

respondre correctament a les seves reaccions emocionals. Implica 

una connexió sincera i respectuosa amb les emocions i sentiments 

de l'altra persona. L'empatia suposa entrar en el món de l'altre i 

veure les coses des del seu punt de vista. Això no significa estar 

d'acord amb les seves opinions i actuacions. L'empatia es diferencia 

de la simpatia, en que aquesta implica una valoració positiva de 

l'altra persona, mentre que l'empatia no pressuposa cap valoració. El 

professorat hem de mostrar empatia amb l'alumnat. Hem d'observar 

les diverses emocions que els infants mostren en diferents moments 

i intuir quins pensaments tenen sobre ells mateixos. Per exemple en 

el moment de començar una feina poden mostrar interès, desinterès, 

avorriment, entusiasme... Si observem un infant que no se'n surt i 

que mostra inseguretat esborrant contínuament, pot ser que estigui 

pensant que allò és molt difícil per a ell i que no se sent capaç. 

Nosaltres el podem ajudar donant-li ànims i mostrant-li confiança 

en que ho pot fer. Per ser empàtics, el primer que hem de fer es 

saber escoltar. Sovint en una conversa, mentre l'altra persona parla, 

estem pensant el que direm o preguntarem després. Escoltar vol dir 

posar tota l'atenció en l'altra persona, no només en el que diu, sinó 

també en la comunicació no verbal (el to de veu, la gesticulació, els 

moviments, l’expressió facial...), ja que tot el cos expressa el que 

pensem.   

 L'ASSERTIVITAT I LES HABILITATS SOCIALS.  

 L'assertivitat és la fermesa, la seguretat personal i la confiança en 

un mateix, que permet l'expressió adequada de les emocions 

en les relacions socials. És la conducta que implica l'expressió 

directa dels propis sentiments, necessitats, drets i opinions sense 

castigar ni amenaçar els altres ni els seus drets. La persona que 

es comporta assertivament està més satisfeta amb ella mateixa i 

amb els altres, perquè és capaç d'evitar que la manipulin, és més 

lliure en les seves relacions, té més autoestima i més capacitat 

d'autocontrol emocional i es mostra respectuosa amb tothom. 

L'assertivitat és la llibertat de decidir, amb responsabilitat, allò 

que volem fer a la nostra vida i ens permet actuar en base als 

nostres interessos o necessitats. És dir “si” quan volem dir 

“si” i dir “no”, quan volem dir “no”. Una persona assertiva no 

te por de defensar les seves opinions, respecta els límits dels 

altres i intenta aprendre de les diverses opinions, encara que 

siguin oposades a la seva.  

 L'assertivitat permet: 

- Frenar o desarmar a les persones que ens ataquen. 

- Aclarir equívocs. 
- Fer que els altres se sentin respectats i valorats. 

 CONDUCTES NO ASSERTIVES. En contraposició a la 

conducta assertiva trobem: 

- La conducta passiva: no respecta els propis drets i està 

relacionada amb sentiments de culpa, ansietat i baixa 

autoestima. Les persones passives no defensen els seus 

propis drets i permeten que les agressives els influenciïn i 



acaben acceptant o creient el que els diuen. 

- La conducta agressiva: trepitja els drets de les altres 

persones i crea odi i ressentiment. Les persones agressives 

pretenen influenciar de manera que els altres acabin 

defensant les seves postures. 

 CARACTERISTIQUES DE LES PERSONES ASSERTIVES 

- Es respecten a elles mateixes i als altres, coneixen els seus 

drets i no es deixen manipular. 

- Es mostren educades, directes i honestes. 

- Tenen control emocional, un bon auto concepte i són 

positives. 

- Són capaces de mostrar les seves emocions i sentiments 

sense ferir els altres. 

- Mantenen la serenitat i el sentit de l'humor per manejar 

tranquil·lament les situacions difícils. 

- Saben escoltar i saben dir si o no segons convingui, sense 

sentir-se culpables. 

- Saben demanar el que volen. 

- Planifiquen els missatges i manegen el llenguatge no verbal. 

- Saben acceptar positivament les crítiques. 

- Accepten la derrota quan es necessari. 

- Tenen molts amics. 

 ALGUNS EXEMPLES D’HABILITATS SOCIALS. Les 

següents habilitats socials estan extretes del programa de 

McGinnis i Goldstein. Ells agrupen les 40 habilitats en 6 grups i 

recomanen començar per les habilitats socials bàsiques i anar 

treballant la resta a mesura que els infants vagin plantejant la 

seva necessitat. D'aquesta manera l'aprenentatge es mes eficaç i 

perdurable. 

 HABILITATS SOCIALS BÀSIQUES.  
a) Escoltar 

b) Parlar amablement 

c) Parlar amb fermesa 

d) Donar les gràcies 

e) Recompensar-se un mateix 

f) Demanar ajuda 

g) Demanar un favor 

h) Ignorar algú 

 Habilitats relacionades amb l’escola:  
a) Fer una pregunta 

b) Seguir instruccions 

c) Intentar quan és difícil 

d) Interrompre 

 Habilitats per fer amics:  
a) Saludar 

b) Interpretar els altres 

c) Unir-se a un grup 

d) Esperar el torn 

e) Compartir 

f) Oferir ajuda 



 Maneig dels sentiments:  
a) Conèixer els propis sentiments 

b) Manejar el sentir-se exclòs 

c) Buscar algú amb qui parlar 

d) Enfrontar-se a la por 

e) Mostrar afecte 

 Alternatives a l’agressió:  
a) Enfrontar-se al ser molestat/da 

b) Manejar l’enuig 

c) Decidir si és just 

d) Resoldre un problema 

e) Acceptar les conseqüències 

 Maneig de l’estrès:  

a) Relaxar-se 

b) Manejar els errors 

c) Ser honest/a 

d) Saber quan explicar una cosa 

e) Enfrontar-se amb la derrota 

f) Dir no 

g) Acceptar un no per resposta 

h) Decidir què fer 

 

 CARACTERÍSTIQUES D’UNA PERSONA EMOCIONALMENT 

INTEL·LIGENT 

 Reconeix i és conscient dels propis sentiments i sap com expressar-los. 

 Se n'adona de les relacions que hi ha entre els seus sentiments, 

pensaments i reaccions. 

 Coneix les seves fortaleses i debilitats. 

 Es veu a ella mateixa des d'una perspectiva realista i optimista, que li 

permet mantenir una bona autoestima. 
 Sap que hi ha darrera de cada emoció per arribar a dominar-les. 

 És responsable de les conseqüències que generen els seus actes i 

decisions. 

 Desenvolupa l'empatia, és a dir, compren els sentiments de les persones 

que l'envolten i respecta les diferencies que té amb els altres. 

 Sap cooperar i resoldre conflictes, basant-se en negociacions justes per a 

totes les parts implicades. 

 Domina la comunicació no verbal (contacte visual, expressivitat facial, 

to de veu, gesticulacions...) i verbal (escolta, formula peticions clares, 

participa, respon bé a la crítica, resisteix les influències negatives...). 

 Regula el seu diàleg intern (pensament) per reconèixer els propis 

missatges negatius i auto limitacions.  

 

 LES FORTALESES PERSONALS:  

 Podríem dir que és el compendi entre la intel·ligència 

intrapersonal i la interpersonal 

 Les fortaleses Personals ens permeten cultivar la nostra vida 

interior perquè la felicitat depengui de nosaltres mateixos i no 

tant de l'exterior 

 Desenvolupant l'atenció plena i les fortaleses personals 



aconseguirem potenciar els cinc components bàsics de la 

felicitat (emocions positives, compromís, significat, relacions i 

assoliments), que afavoriran el benestar i els aprenentatges 

 Quan parlam de fortaleses ens referim a un conjunt de 6 trets 

positius desitjables d’àmplia acceptació universal que 

constitueixen el “bon caràcter”, i que són els següents:  

 saviesa i coneixement: fortaleses cognitives que impliquen 

l'adquisició i l'ús del coneixement: creativitat, curiositat, 

obertura mental, amor per l'aprenentatge, perspectiva 

 coratge: fortaleses emocionals que impliquen l'exercici de la 

voluntat per a la consecució de metes davant de situacions de 

dificultat, externa o interna: valentia, perseverança, 

honestedat, vitalitat 

 humanitat: fortaleses interpersonals que impliquen cuidar i 

oferir amistat i afecte als altres: amor, amabilitat, intel·ligència 

social 

 justícia: fortaleses cíviques que comporten una vida en 

comunitat saludable: ciutadania, sentit de la justícia, lideratge 

 moderació: fortaleses que ens protegeixen contra els excessos: 

capacitat de perdonar, humilitat, modèstia, discreció, cautela, 

autocontrol 

 transcendència: fortaleses que forgen connexions amb la 

immensitat de l'univers i proveeixen de significat a la vida: 

apreciació de la bellesa, gratitud, esperança, sentit de l'humor, 

espiritualitat 
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