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La intel·ligència emocional és una de les habilitats més importants del segle XXI. Vivim en un
món VUCA (Volàtil, Incert, Complex i Ambigu) i els dos últims anys han sigut un exemple
d’aquest entorn. La pandèmia ha produït molts canvis en la nostra forma de viure i relacionar-
nos, hem hagut d’aprendre noves habilitats i gestionar molt bé la nostra vida emocional.

En les últimes setmanes també la guerra ha tocat les portes d’Europa i ens ha fet sorgir molts
sentiments, com la solidaritat, l’empatia o fins i tot la ràbia i la impotència. Els infants son un
grup molt vulnerable i han viscut sacsejades emocionals molt fortes.



Des de +Klleure volem posar el nostre granet de sorra en el benestar dels nens i nenes. Per
això, aquest casal s’enfoca en l’aprenentatge d’habilitats socials i emocionals per a que
puguin sentir-se més preparats i feliços en el futur que els espera. Tot això mentre ens ho
passem bé!

Aprendrem a gestionar les nostres emocions desagradables com la ràbia o la tristesa, a
comunicar-nos de manera no violenta, a millorar la nostra autoestima, o a descobrir els
nostres talents entre moltes altres coses.



Una emoció és un procés que s’activa quan
l’organisme detecta algun perill, amenaça i desequilibri
amb la finalitat de posar en marxa recursos que es
troben al seu abast per controlar la situació.
 (Fernández – Abascal i Palermo, 1999).

La intel·ligència emocional està molt relacionada amb
les emocions. És la capacitat de reconèixer les nostres
pròpies emocions, les emocions dels altres i saber-les
gestionar. Aquesta intel·ligència emocional és una
habilitat que es va aprenent al llarg de la vida des que
som petits.

Cal que transmetem als infants que no hi ha emocions
bones i emocions dolentes, sinó que totes les emocions
són vàlides, no passa res si estem enfadats o tristos, el
més important és saber gestionar aquestes emocions.



A l’escola ens preocupem fonamentalment de la part
cognitiva, l’adquisició de coneixements, però cal que ens
preocupem també de l’aprenentatge social i emocional.
No podem educar sense tenir en compte el cor. 

És important que els infants siguin conscients de les
pròpies emocions i siguin capaços de regular-les. Cal que
acompanyem als nostres infants perquè aprenguin a
identificar, comprendre, expressar, regular i transformar les
emocions. D’aquesta manera els infants es descobriran a
ells mateixos i es convertiran en adults autoconscients,
amb una bona base emocional per afrontar-se als reptes
de la vida.

Un infant que coneix i sap gestionar les seves emocions no només tindrà bons resultats
acadèmics, sinó que també serà competent emocionalment i estarà més preparat per
enfrontar-se als reptes de la vida. 

Les persones amb més intel·ligència emocional són més felices, tenen més benestar, menys
ansietat i més recursos per enfrontar-se a les dificultats de la vida. 

A què esperem per educar els infants pel seu desenvolupament integral?



 Borja Vilaseca



 

Oferir als nens i nenes habilitats
necessàries per a que ells/es puguin
gestionar el seu propi món emocional.
Divertir-nos! La neurociència ens
demostra que el cervell aprèn més quan
s’ho passa bé.
Aprendre a relacionar-nos de forma
sana i satisfactòria amb els nostres
companys a través de les habilitats
socials.
Augmentar la felicitat i el benestar dels
infants .
Adquirir habilitats que ens permetin
adaptar-nos i tenir èxit en aquest món
tant canviant.



 

L’educació emocional augmenta el
benestar psicològic (menys probabilitat de
simptomatologia depressiva, prevenció de
conductes suïcides o de consum de
drogues en adolescents, més actituds pro
socials i d’ajuda).
Millora un 11% el rendiment acadèmic
(segons un estudi que involucra 270.034
estudiants, quan un infant està bé
emocionalment pot aprendre millor i no
presenta conductes disruptives)
El 90% de programes d’educació emocional
tenen alts efectes positius (major capacitat
d’afrontar les dificultats, major regulació
emocional)

Hi ha centenars d’evidències científiques sobre
els beneficis d’entrenar les habilitats socials i 
 emocionals en els infants i adolescents. Anem
a presentar-ne algunes:



 

El nostre programa d’activitats ha
estat preparat per un professional
expert en el tema i ens ha guiat en tot
el procés pedagògic perquè les
activitats s’adeqüin a la naturalesa
evolutiva de cada edat. 

El nostre objectiu és treballar amb
dinàmiques i jocs on els infants hagin
d’interactuar amb ells mateixos i els
companys mentre aprenen habilitats
socials i emocionals i al mateix temps
s’ho passen bé. 
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