
Entrevista a Miriam García Caballero Mestre de Primària a  l’Escola CEIP Cambrils 

Sobre el Projecte d’Educació Emocional realitzat a la mateixa escola el Febrer del 2017 

 

“El taller ha generat una satisfacció molt positiva. El llenguatge que has utilitzat  capta l’alumnat 

i els ajuda a familiaritzar-se amb el llenguatge emocional que és molt necessari pels alumnes de 

sisè. Tots ells i elles van  entrar molt en la dinàmica del taller, cadascun amb les seves idees, 

personalitat i caràcter. Des de l’escola, treballem diverses iniciatives entorn  aquest tipus 

d’educació a l’aula i sobretot en els espais de tutoria, però és diferent el treball que jo faig amb 

ells en el dia a dia a què vingui una persona externa a l’Escola  a reafirmar la importància 

d’aquesta educació en les emocions i els sentiments, i a donar eines i estratègies per la seva 

expressió. D’igual manera que posant èmfasis en la necessitat de crear vincles afectius entre els 

estudiants i la importància del treball cooperatiu.  És important que hi hagi agents educadors 

externs que ajudin en la tasca educadora a l’escola i apropin  la realitat exterior als infants. Doncs 

s’apropa la vida , vivència i acció social dins la institució. És important  que la intel·ligència 

emocional es pugui incorporar en la quotidianitat, per exemple, estar fent una classe de 

matemàtiques, o de llengua i fer cabuda  a les emocions, com una eina més per afavorir la 

capacitat d’aprenentatge. 

 

Moltes vegades es parla de les emocions: de la tristesa, de l’alegria, però no del fet que tanquem 

les emocions, que ens les empassem  i  no les expressem. I aquest va ser un dels aspectes que 

més em va agradar del taller. Què passa amb aquestes emocions que no hem expressat? Com 

podem alliberar-les? Tú ens vas donar recursos molt pràctics per poder expressar a través de la 

pintura, la dansa i la música coses pràctiques i tangibles que ajuden a comunicar aquesta 

vivència des de la manipulació material, i no des de la ment, o  el processament  racional de 

l’emoció.  Saber que aquestes emocions estancades a la llarga poden generar símptomes físics, 

i que saber escoltar els missatges del cos i  les sensacions ens ajuda a identificar-ho . No 

s’acostuma a parlar de les emocions des d’aquest punt de vista. I les eines de relaxació, 

meditació i coneixement del propi cos per tenir cura d’ell, poden ajudar molt. Entren dins la 

temàtica de l’auto coneixença, l’autoconfiança i la regulació emocional. 

 

En les tutories treballem el procés d’autoconsciència, el reconeixement d’habilitats i estratègies 

per gestionar i expressar emocions des de l’assertivitat. A vegades defensem els nostres límits 

des de l’agressivitat o al contrari des de la passivitat. I trobar aquest punt mig per comunicar els 

límits és molt important. Igual  l’empatia, i la compassió, tant cap als altres com cap a una 

mateixa, entenent que algú ha pogut tenir un mal dia i m’ha contestat malament i  que jo puc 

ser bondadós amb mi mateix i acollir-me si les coses no em surten com jo voldria. Un altre 

aspecte que treballem molt a las tutories és la coeducació, la igualtat entre nois i noies. Veiem 

molt la necessitat de treballar aquests rols. Ells mateixos/es comparteixen les vivències i 

conflictes que tenen a l’exterior per poder parlar-ne a la classe. 

 



Jo vaig quedar encantada amb el Taller. A més a més, la comunicació  que vas establir amb els 

nois i noies, aquesta actitud tant amorosa i respectuosa que vas utilitzar va crear un vincle. Vas 

entrar en ells/es i llavors es va produir una connexió. Les arts són un recurs expressiu fonamental 

i és necessari que des de l’escola es pugui donar més visibilitat al món artístic, als actors/actrius, 

músics, ballarins i pintores. Sí que es dóna un espai d’exposició i mostra d’aquests talents en 

celebracions i festes concretes, però necessita més cabuda dins l’àmbit educatiu. On queda sinó 

tota aquesta intel·ligència emotiva si no se l’acompanya? L’escola necessita fer un procés de 

reconeixement, acolliment i nutrició d’aquestes capacitats. Hi ha nens i nenes que tenen una 

gran capacitat creativa i necessiten de la creació a més a més de tota la informació i 

coneixements que tu els hi puguis donar. Tot l’alumnat vinculat al món de les arts necessita 

saber què aquests talents també són importants i reconeguts dins l’escola. 

 

Creus que l’ educació emocional ajuda a la  capacitat d’aprenentatge en els alumnes? 

 

Sí, per mi és la columna vertebral. La persona, la primera cosa que necessita per promoure 

l’aprenentatge és la relació. Si no hi ha relació , no hi ha aprenentatge. La relació en quant a 

l’experimentació, el joc. Nosaltres som mamífers i aprenem en relació a l’altre, si nosaltres 

estiguéssim sols no aprendríem socialment, pensem sinó en el cas dels ” infants salvatges”. La 

relació és la base de tot aprenentatge. Com aprenem nosaltres tots els nostres hàbits ? Doncs 

en relació a la família, que és el primer entorn que ens educa i ens dóna recursos per sobreviure. 

El pare, la mare , l’avi o una veïna que fa la funció de mare. Un mestre que vaig tenir deia: “ No 

hi ha pensament que abans no hagi passat pels sentits. I per passar pels sentits, ha hagut de 

passar per la relació amb l’altre”. És així. Pots manipular terra, observar, però la mirada de l’altre, 

el contacte corporal, l’escolta, la paraula, tot això és emoció. És el nexe. Des de els segles dels 

segles, l’emoció ha estat la base de l’aprenentatge. Com atreus a l’alumnat ? Mirant-lo, parlant-

li bé, amb l’entonació, relacionant-hi , donant-li un copet a l’esquena. Si tu a una nena o un nen 

no el fas present, si no el tens en compte i no interactues amb ell/a, no crees un vincle. 

L’aprenentatge serà molt difícil. Sí, per  tant l’emoció dins el procés d’aprenentatge és 

fonamental.” 

 

Penses que igual que el “bullying” o la violència de gènere,  l’abús sexual infantil és un tema  que 

es tracta des de l’escola? O segueix sent  tabú ? 

 

Aquest és un dels aspectes que s’han de treballar. Ho hem tractat a l’aula si ells ho han preguntat 

per alguna notícia que han vist a la televisió, per exemple. Però no perquè formi part dins el 

nostre temari. Hem treballat la violència visible i invisible , la violència de gènere, i la violència 

dins l’aula. Hem parlat de violació ,però no hem parlat de l’abús sexual infantil. Encara és un 

tema tabú i costa molt parlar-ne. No saps ben bé com plantejar-ho sense crear confusió o alarma 

en l’infant.  Crec que falten recursos i eines per abordar-ho. Potser l’infant ho entendria però 



tractar-ho pot generar alarma o pot ser violent a nivell de la institució. És delicat que l’escola 

toqui aquestes temàtiques perquè es barregen l’esfera pública i l’esfera privada.  


