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Resum 

Experiència d’innovació educativa. El projecte creat per l’Associació SEER està dissenyat per 

portar-lo a terme en diferents centres d’educació secundària. 

 

En aquesta comunicació trobareu una explicació bàsica del projecte i de les experiències 

realitzades fins el moment. 

 

Es posa a disposició del centre un/a facilitador/a (15h/mes) què en col·laboració amb directiva, 

tutors, professorat i resta del personal del centre coordinarà un conjunt d’accions per tal d’establir 

un clima de centre que fomenti les relacions saludables. Les accions i els recursos son proposats 

des de l’equip de creació de L’Associació SEER. 

 

Gran part de l’actuació del facilitador/a es directa a l’aula (tutoria). Les tutories s’adeqüen al curs 

i es basen en el treball de les competències emocionals (Marc Teòric en Educació Emocional del 

GROP de la UB), i en les Bases d’Educació de l’Associació SEER (no publicades, es poden 

consultar a la pàgina web www.associacioseer.org). 

  

El tutor dóna amplitud al mòdul realitzant un treball previ i un posterior a la intervenció directa 

del facilitador. 

 

També s’actua assessorant als docents, aportant recursos i fent un seguiment dins de l’aula. 

 

Objectiu 

Millorar les relacions interpersonals i els hàbits acadèmics dels alumnes 

 Treballant les competències emocionals 

 Competències per la vida i el benestar 

 Competència social 

 Regulació emocional 

 Consciència emocional 

 Autonomia emocional 

 Generant autoqüestió a través de preguntes claus en la intel·ligència emocional com: 

 Què sento? Com em sento? 

 Com em vull sentir? 

 Que puc fer per aconseguir-ho? 

 

Promoure l’Educació Emocional com a metodologia i eix transversal en l’educació formal 

 

Exposició de l’experiència i desenvolupament tècnic del programa. 

Introducció 

La primera experiència del projecte es realitza a l’INS Júlia Minguell (Badalona) en el curs 2008-

2009 emmarcat en el Pla Educatiu d’Entorn. Actualment seguim en el centre sota els 

pressupostos del Pla de Millora i de l’AMPA. A Barcelona arriba al gener de 2009 a l’INS Barri 

Besós i a l’INS Pablo Ruiz Picasso gràcies a la col·laboració de l’Agència de Salut Pública de 

Barcelona (ASPB) i el Consell de Joventut de Barcelona (CJB) i finalitza al juny de 2010. 

S’amplia el projecte al SES Badalona (2010), i actualment a l’INS Molí de la Vila de Capellades, 

i repetim al centre Pablo Ruiz Picasso, a més del citat INS Júlia Minguell. 
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Exposició de les diferents experiències 

 

El projecte ha evolucionat d’una forma diferent a cada centre, segons la continuïtat en el temps, 

segons la organització del centre, segons la predisposició dels equips docents, i també l’encert 

del facilitador/a i dels recursos emprats. 

 

INS Julia Minguell (Badalona):  

Comencem al 2008 i mantenim la continuïtat. Programem i distribuïm la disponibilitat del 

facilitador/a segons les necessitats de centre. Normalment s’intenta repartir esforços entre tots els 

grups fent un parell de tallers per trimestres. En ocasions com el curs 2010-2011 ens centrem més 

en un nivell (1r d’ESO, en aquest cas) i realitzem entre 8 i 12 tallers a l’aula. Però el punt fort és 

la integració total en el funcionament de centre reflectida en les següents accions: 

 Reunions periòdiques amb coordinació pedagògica, equips docents i equips 

tutorials. 

 Participació en l’elaboració, explicació i execució del pla d’acció tutorial. 

 Coordinació amb psicopedagogia del centre i tècnic d’integració social en 

intervencions individuals 

 Formació de 20 hores sobre l’Acció Tutorial i l’Educació Emocional durant el 

curs 2010-2011, per atots els tutors del centre. 

 Elaboració de recursos pel “Moodle” del centre per fer servir a les sessions de 

tutoria 

 

SES Badalona: 

Comencem al gener de 2010 i finalitzem al desembre del mateix any. Fent entre 4 i 6 tallers per 

grup. A través de l’Educació Emocional incidim especialment en la cohesió dels grups i la 

tolerància a la diversitat. Equips tutorials molt implicats en el programa, que posen en pràctica 

els recursos que els oferim. És en el primer projecte que comencem a aplicar uns protocols més 

concrets de funcionament (explicat més endavant en aquest document). 

 

INS Barri Besós (Barcelona): 

Gener 2009 – Juny 2010. Fem entre 4 i 6 tallers a cada grup d’ESO. La direcció del centre ens 

demana especial atenció a l’Aula Oberta i col·laborem amb els tutors d’una forma continuada. 

Més endavant posem dos facilitadors per la necessitat del centre de realitzar per les tardes 

intervencions individuals. Fem el seguiment de 5 nois i noies d’entre primer i tercer d’ESO. 

 

INS Pablo Ruiz Picasso (Barcelona): 

Gener 2009 – Juny 2010. Fem entre 3 i 5 tallers a cada grup d’ESO. I completem l’actuació del 

facilitador/a amb la organització i seguiment d’activitats d’aprenentatge servei. A petició del 

centre treballem per la prevenció, detecció i actuació sobre l’assetjament escolar. 

Enguany hem concretat el projecte en una de les activitats d’aprenentatge servei, “tutors entre 

iguals”. Formem a l’alumnat de quart d’ESO en aspectes d’educació emocional i els hi donem 

material específic com guies o fitxes per que treballin amb els alumnes de primer d’ESO. 
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INS Molí de la Vila (Capellades):  

Hem començat aquest curs, tres anys després d’haver tingut la primera experiència i el projecte ja 

ha guanyat en més recursos, varietat, experiència del facilitador/a, funcionament, eines pel 

professorat etc. Durant el primer trimestre, ens hem centrat amb 2n d’ESO amb els que hem fet 

quatre sessions per grup i una més de cloenda amb tots els grups junts. Hem fet diverses reunions 

amb l’equip tutorial i també amb equip docent. També hem col·laborat amb el centre en el 

seguiment individual d’alguns nois i noies. Durant el segon trimestre actuarem amb 3r d’ESO A, 

d’una forma integral, realitzant un conjunt d’accions que contenen tallers a l’aula, assessorament 

i seguiment del professorat, establiment de rutines, i propostes d’activitats com sortides o reptes 

cooperatius.  

 

Desenvolupament tècnic: Fase inicial 

Per tal de que el projecte s’adapti plenament a les característiques del centre, el/la facilitador/a 

centrarà les primeres actuacions en reunions amb les persones amb tasques directives i altres 

implicades o semblants a les del projecte. 

 

La presentació del projecte a l’equip tutorial i més endavant a tot l’equip docent és important per 

donar continuïtat i rellevància. Per tant també ha de ser una de les prioritats ençà l’inici de la 

presència del facilitador en el centre.  

 

 Reunió amb Referents/TIS/Psicopedagog (1h) 

Informe actual del centre 

Quines son les seves tasques? 

En que i com col·laborem? 

Informació a alumnes, docents i altres agents del centre 

 Reunió amb tutors (2h) 

Presentació del projecte 

Explicar tests 

Test de clima escolar 

Que veuen els professors? 

Situacions on hem d’estar atents. (assetjament escolar i relacions agressives) 

 Observació I diagnosi propi (6h) 

Entrada i sortida del centre 

Intercanvi d’hores classe 

Pati 

 Reunió amb Referents/TIS/Psicopedagog (1h) 

 Intercanvi d’informació 

 Seguiment de tests i formularis 

 Informes grup classe 

 Elaboració programa/memòria (10h) 

 Preparació diagnòstica 

 Tríptic alumnes 

 Correcció de tests 

 Informes grup classe 

 Elaboració reunions, jocs, tallers... 

 Informe quotidià del centre 

 



                                       
                            

 Página 4 
 

 
 

 

VII JORNADES D’EDUCACIÓ EMOCIONAL 
INCLUSIÓ D’EDUCACIÓ EMOCIONAL EN ELS CENTRES DE SECUNDÀRIA 
Millora de les relacions interpersonals i els hàbits de comportament 
  

 

 

 

Funcionament de l’acció a l’aula (2a fase) 

 

1. El facilitador lliura al tutor un dossier amb dos o tres sessions explicades i amb treball previ i 

treball posterior. (en reunió d’equips tutorials o de forma individual) 

2. El facilitador realitza en grup-classe els tallers determinats segons el curs. Aproximadament 

un cada dos setmanes. 

3. El tutor entre sessions del facilitador intenta aplicar conclusions i frases extretes de les 

dinàmiques realitzades. I realitza les activitats proposades.  

4. Una vegada finalitza el conjunt de sessions i el treball posterior proposat, facilitador i tutors es 

tornen a reunir per avaluar i extrapolar conclusions a les situacions quotidianes del centre. 

5. Reunió dels tutors amb equips docents de curs per fer el traspàs de les conclusions i frases. A 

aquesta reunió també pot assistir el/la facilitador/a si el centre ho considera oportú. 

 

 

Aprofitament del projecte (3a fase) 

 

Les dinàmiques que es fan servir ens donen la possibilitat d’obtenir conclusions de l’alumnat 

molt concretes, que després els hi hauríem d’anar recordant. 

 

En moltes ocasions fem prendre decisions a l’alumne, i hem d’intentar amb la nostra constància 

que l’alumne sigui conseqüent o què s’adoni de quan no ho ha estat. 

 

Potenciar els procediments d’elecció personal i de responsabilitat individual.   

 

1. Cada professor, guiat per les conclusions i frases traspassades pels tutors, ajuda a incidir en els 

diferents conceptes. S’aprofiten els conflictes per, recordant dinàmiques i situacions sorgides 

d’aquestes, poder reflexionar amb l’alumne. 

 

2. A les avaluacions es pot valorar també l’estat de l’alumne/a en les relacions amb els 

companys, en la millora en els aspectes d’intel·ligència emocional, i en conceptes com 

l’elecció personal, la responsabilitat individual i altres que citem durant el projecte.   

 

 

Acció del facilitador 

 Dissenyarà amb la junta directiva el programa d’accions 

 Es reunirà amb la  junta directiva de forma sovint 

 Assessorarà a diferents agents especials com pot ser el coordinador pedagògic de 

centre, l’integrador social… 

 Realitzarà tallers a l’aula 

 Formarà als tutors per donar continuïtat als tallers 

 Recollirà dades per l’avaluació continua i final 

 Ajudarà a recollir conclusions concretes i a fer el traspàs a la resta d’equip docent   
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Resultats, conclusions i prospectiva. 

 

Un dels punts febles del projecte és la manca d’eines existents per avaluar quantitativament els 

beneficis de les diferents actuacions. Tot i això les valoracions subjectives dels centres i la nostra 

sensació com a equip son molt positives en tots els casos. 

 

L’Agència de Salut Pública de Barcelona, però, va preparar uns qüestionaris per l’alumnat que es 

van passar als Centres de Barcelona amb els següents resultats (no publicats oficialment): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Millora relacions amb altres companys/es de classe   

 
N % 

  Sí 281 78,1 
  No 69 19,2 
  NC 10 2,8 
   

 
 

    

      
    

     

     

     

     

     Millora del comportament       

 
N % 

  Sí 254 70,6 
  No 93 25,8 
  NC 13 3,6 
  

     Millora relacions amb els professors/es     

 
N % 

  Sí 217 60,3 
  No 124 34,4 
  NC 19 5,3 
  

      

 
 

    

     

     

     

     

     

Curs 2009-2010. INS Barri Besós i INS Pablo Ruiz Picasso. 
Total alumnes enquestats 360. 
 
Es realitzen tres preguntes al respecte del programa realitzat per l’Associació SEER a les aules. 

1. Creus que has millorat la teva relació amb altres companys/es de la classe? 
2. Creus que has millorat el teu comportament a l’aula? 
3. Creus que has millorat la relació amb els professors/es? 

 

Entre els que diuen que sí, el 31% declara que ha millorat la seva actitud 
(millor comportament, més atent a classe, més tranquil, més respectuós, 
més obediència, en fer els deures), un 20% que ha millorat la confiança i la 
relació amb els professors. La resta no respon en què han millorat 

Entre els que diuen que sí, un 56% declara que ha millorat les relacions i 
l'amistat (més respecte, més amables, millor comportament, més 
companyerisme i hi ha més diàleg). Un 12,5% diu que ha millorat la 
confiança i un 2% que ha millorat en els estudis. La resta no respon en 
què han millorat. 
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Des de SEER es creu en l’Educació Emocional com el mitjà, i també com a contingut per la 

millora de l’educació que impartim a infants i joves. 

 

En els últims anys ha millorat molt la informació i ja s’ha apropat el terme a l’educació formal. 

Cada vegada més professors/es veuen la necessitat d’aplicar recursos diferents als habituals, tot i 

que encara no han vist realment que significa educar emocionalment, ja els hi atreu la idea. Però, 

sota el nostre parer, el que ara cal apropar és el coneixement sobre el “Com?”. I no ens referim el 

“Com?” implantar un projecte, sinó el “Com?” qualsevol professor/a pot aplicar eines 

emocionals a la seva aula. 

 

És cert que l’èxit total d’aquesta aplicació passa pel propi treball personal i emocional de cada 

docent, però hem d’aconseguir fer accessibles uns mínims tant d’aquest procés com de la 

transmissió a l’alumnat.  

 

Què una persona externa al centre, compromesa amb el seu entrenament i reforç de les 

competències emocionals, amb uns continguts teòrics sobre la matèria i amb una sèrie de 

recursos pràctics, pugui actuar i donar ressò a les seves accions dins el centre educatiu, pot 

facilitar que altres docents agafin l’interès en l’Educació Emocional, recursos senzills en forma 

de preguntes, o fins i tot s’apliquin a ells mateixos aquestes preguntes. 

 

Pel que fa a l’alumnat no tenim el mínim dubte que estan desitjant més moments en el propi 

centre com els que obtenen dels nostres tallers. En un entorn en el que estan acostumats a dirigir 

pensaments, comunicació i accions cap a l’exterior, quan canvien aquesta direcció cap el seu 

interior, es sorprenen, i s’hi capfiquen. 

 

 

Qüestions i/o consideracions 

 

Les preguntes que plantegem a tot aquell que llegeixi aquesta comunicació són més dirigides, 

doncs, a un debat intern que no pas a un debat extern. 

 

Com em sento més sovint, o últimament? 

Com crec que faig sentir als demés normalment, o en els darrers dies? 

Com em vull sentir? I com vull fer sentir? 

Quines accions o actituds meves del meu quotidià em fan sentir bé i quines malament? 

Com em fa sentir el meu sistema actual de vida?  

Quins canvis puc fer i que depèn de mi per sentir-me millor més temps? 

 

Aquestes preguntes i d’altres similars també les podem aplicar a l’Educació Formal. 

 

Com em fa sentir l’actual educació? 

Què crec que fa sentir als infants i joves avui en dia? 

Com em vull sentir? I com vull que es senti l’alumnat? 

En quines accions de l’educació em sento bé i quines em desperten unes altres emocions? 

Que puc fer jo per aportar quelcom positiu a l’educació? 
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