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ACOMPANYAMENT I
EMOCIONS

Per què i per a què aquesta
sessió?

Continguts

Recursos per a l'aula

Objectius 



Motxilla pesada darrers mesos
Curs ple d'incerteses
Càrrega de negativitat+victimisme

PER QUÈ?



QUIN TEMPS FA AVUI DINS TEU?
CLIMA EMOCIONAL



PER A UÈ?



La nostra actitud davant la vida no ha de dependre necessàriament de
l'exterior, sinó sobretot del nostre interior. De nosaltres depèn permetre
que els  esdeveniments, o l'estat d'ànim  influenciïn  en la nostra
conducta. Les situacions no són per si mateixes, ni positives ni
negatives. Som nosaltres els qui decidim.
(Bernabé Tierno)



Transmetro el que porto amb mi
Més salut i benestar a la feina i a casa
Hem de poder ajudar els nostres alumnes

PER A QUÈ?



LES FAMOSES NEURONES MIRALL: FUNCIONEN!

The visual cliff



OBJECTIUS I CONTINGUTS

Elecció familia
amor/por
Cercle d'influència

3) GESTIONAR L'ESTAT
EMOCIONAL

Pràctica de mindfulness
Dinàmiques

APLICACIÓ A L'AULA

Mindfulness
Consciència del focus

1) IDENTIFICAR EL PILOT
AUTOMÀTIC

Les emocions
Neurociència 
Identificació
emocions bàsiques

2) ENTENDRE L'ESTAT
EMOCIONAL



No ens adonem del que està passant al
nostre interior.
Ens resulta còmode.
És com portar un escut protector.
Deixem la ment al servei dels
esdeveniments externs: perdem tot poder
sobre nosaltres.
Ens pot portar a estats emocionals
perjudicials.
El cervell sempre optimitza energia.
Senyal: la reactivitat, el pessimisme.
ARA: oportunitat nou hàbit.

IDENTIFICAR EL PILOT AUTOMÀTIC: OBJECTIU 1



Mindfulness és la consciència que
sorgeix al prestar atenció
intencionadament, en el moment
present i sense jutjar. (Jon Kabat-
Zinn)
Mindfulness és una pràctica que
pretén optimitzar el funcionament
cerebral. (Vicente Simón)
Mindfulness activa el còrtex
prefrontal, el que atura la impulsivitat
i la reactivitat (Ronald Siegel).

MINDFULNESS 



PRÀCTICA
D'ATENCIÓ A

LA RESPIRACIÓ 



Què veig a la foto?
Quin és el detall més significatiu per a mi? Per què?
M'agrada o no la foto? Per què?
Quines emocions o sentiments em desperta?
Com relaciones la foto amb com va el curs?

IMATGE
Quina paraula té un significat oposat?
M'agrada o em disgusta aquesta paraula? Per què?
Quines emocions o sentiments em desperta?
Com es relaciona aquesta paraula amb la foto?
Com relaciones la paraula amb com va el curs?

PARAULA



ON ESTÀS POSANT EL FOCUS
EN AQUEST MOMENT?

A L'OPORTUNITAT A LA DIFICULTAT 





"Un pessimista veu la dificultat en cada oportunitat; 
un optimista veu l'oportunitat en cada dificultat."

Martin Seligman 

PER A UÈ?

SOM ELS RESPONSABLES DEL NOSTRE FOCUS:
ATUREM EL PILOT AUTOMÀTIC

EINES:
MINDFULNESS-> OBSERVACIÓ DE LA RESPIRACIÓ

ON M'ESTIC ENFOCANT

OBJECTIU 1



Les emocions s'originen en el pensament
(el focus és molt important!)
Les emocions són despertadors a la realitat
i reflexen el nostre nivell de consciència i el
nostre grau de pilot automàtic.
Hem de prendre consciència de les
emocions que ens arriben i fer-nos-en
càrrec de manera conscient i decidida.
El nostre estat emocional no deixa de ser
una emissió d'ones cap a l'exterior que
s'expandeix.

IDENTIFICAR L'ESTAT EMOCIONAL:

OBJECTIU 2







6 EMOCIONS BÀSIQUES

POR TRISTESA ALEGRIA SORPRESA IRA FÀSTIC

M'informa que puc perdre alguna cosa o algú que tinc (fundat o infundat).

M'informa que alguna cosa o algú nou ha entrat a la meva vida.

M'informa que hem aconseguit alguna cosa beneficiosa per a nosaltres.

M'informa que alguna cosa o algú tòxic ha entrat a la meva vida.

M'informa que alguna cosa o algú ha traspassat un límit meu. M'informa que hem perdut alguna cosa o algú que teniem.







NEUROCIÈNCIA DE
LES EMOCIONS



COM FUNCIONA L'EMOCIÓ I ON ACABA (SI NO GESTIONEM): 

Conseqüències en mi

Conseqüències per als altres
 (i la convivència) 





Donar espai i temps a les onades (crear-los)
Legitimar les emocions (parlar-ne)
Acceptar les diferents maneres de ser (i reaccions)
Ser capaços de sostenir i calmar (els docents) 

 
IMPORTANT:

 

DIPÒSIT PLE

VIDEO ENOUGH:
https://www.youtube.com/watch?v=cx5z_p21cfs



VIDEO EL MONSTRE DE COLORS:
https://www.youtube.com/watch?v=L0coPOPYbp4



Reconeixem i posem nom a les emocions:



Reconeixem i posem nom a les emocions/estats interns:



Nous codis d'expressió emocional :



Cercles de diàleg:

"Un objecte simbòlic"
Preguntes:
Quin joc series?
Què et fa por?
Què et posa trist?
Què vas fer quan estaves confinat?
Què vas aprendre que abans no sabies?
Quin animal series? 
Construir histories (3 elements). 

Respectar silencis / Observar / Identificar alertes
Aprenem de tots /  Mostra de la realitat dels nens i
nenes / Veiem el focus. 





"Quan dic controlar les emocions, em refereixo a les
emocions realment estressants o incapacitants. Sentir

emocions és el que fa la nostra vida rica."
Daniel Goleman

PER A UÈ?

ENTENDRE I ACCEPTAR EL NOSTRE ESTAT EMOCIONAL: 
ADONAR-NOS-EN ÉS EL PRIMER PAS I MÉS IMPORTANT

EINES:
CONSCIÈNCIA CORPORAL: ON SENTO L'EMOCIÓ?

POSAR NOM A L'EMOCIÓ PER ENTENDRE-LA
 

OBJECTIU 2



GESTIONAR L'ESTAT EMOCIONAL:
"La intel·ligència emocional és

l'habilitat de ser conscient i
entendre les emocions pròpies i

dels altres, discriminar la
informació que ens ofereixen i

gestionar-les en benefici propi i
dels altres."

OBJECTIU 3



Una llegenda índia ens permet reflexionar:
 

Un vell indi li deia al seu nét: "Em sento com si tingués dos llops lluitant
en el meu cor. Un dels dos és un llop enutjat, violent i venjador. L'altre és

ple d'amor i compassió. "
El nét va preguntar: "Avi, quin dels dos guanyarà la lluita en el teu cor?"

 
L'avi va contestar: "Aquell que jo alimenti".



ALEGRIA
Entusiasme, Eufòria,Excitació, Diversió,

Plaer,Satisfacció
HUMOR

Somriure, Riallada
AMOR

Afecte, Estimació,Tendresa, Simpatia,
Acceptació, Cordialitat,Confiança, Amabilitat,

Respecte, Gratitud, Enamorament
FELICITAT

Goig, Tranquil.litat, Pau interior, Benestar,
Satisfacció, Serenitat.

IRA
Ràbia, Còlera, Odi, Indignació, Exasperació,

Agitació, Tensió, Irritabilitat, Enuig, Violència,
Gelosia, Enveja

POR
Temor, Pànic, Fòbia, Terror, Desassossec

ANSIETAT
Angoixa, Pena, Desesperació, Inquietud,

Estrès, Preocupació, Nerviosisme
TRISTESA

Frustració, Depressió, Decepció, Dolor,
Pessimisme, Soledat, Autocompassió,

Desgana, Enyorança, Disgust
VERGONYA

Culpabilitat, Timidesa, Inseguretat
AVERSIÓ

Hostilitat, Menyspreu, Antipatia,
Ressentiment. 

ELIGEIXES VIURE DES DE L'AMOR O DES DE LA POR?



 GESTIÓ EMOCIONAL:
QUÈ ELIGEIXO?





 QUIN ELIGEIXO ALIMENTAR I COM L'ALIMENTO? 



ON POSO LA MEVA LLANTERNA?





Què fa feliç el meu dia a dia a l'institut?
Què em fa estar bé en el meu dia a dia a casa?



"L'amor i la por no poden viure en una mateixa habitació."
 

PER A UÈ?

DECIDIR I ATENDRE EL NOSTRE ESTAT EMOCIONAL: 
RECONÈIXER QUÈ NECESSITO I FER ACCIONS ORIENTADES. 

EINES:
ACCIONS PER ALIMENTAR LLOP BLANC/NEGRE

CERCLE D'INFLUÈNCIA
 

OBJECTIU 3 



RESUM ACOMPANYEMENT I EMOCIONS

DECIDIM EL FOCUS:
OPORTUNITAT/DIFICULTAT

IDENTIFIQUEM EL NOSTRE
ESTAT EMOCIONAL

QUÈ ELIGEIXO? AMOR/POR
QUIN CERCLE TRIO?



PER A UÈ?



"A un home el poden despullar de tot menys d'una cosa:
l'última de les llibertats humanes, la llibertat de triar la

seva actitud davant de qualsevol tipus de circumstància."
 

Viktor Frankl


