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Frases o explicacions que m’han cridat més 

l’atenció del programa Redes núm. 130.- Aprender 

a gestionar las emociones. 

“Les emocions negatives interfereixen amb l’aprenentatge dels nens”. Richard Davidson 

Richard Davidson (neuropsicoleg de la Universitat de Wisconsin-Madison i mebre de 

Mind&Like Institute) comenta que les emocions ens travessen des dels primers anys de 

vida i ens defineixen com a persones.  

Eduard Punset defineix la importància de les emocions a l’escola amb aquesta frase: “ La 

ciència està corroborant ara que la gestió de les emocions bàsiques i universals hauria de 

precedir a l’ensenyament de valors i per suposat, a l’ensenyament de continguts 

acadèmics, perquè els nens es juguen amb això la seva vida d’adults.” 

Segons Davidson, el que esperem de la intel·ligència emocional i social aplicada a les 

escoles es aprendre habilitats per aprendre a controlar les emocions, en concret, les 

emocions negatives perquè quan tingui lloc una adversitat, les emocions negatives no 

persisteixin més del necessari. Es pot aprendre a dissipar les emocions negatives per 

tornar a l’estat inicial, això es molt important perquè quan les emocions pertorbadores es 

produeixen en la ment, aquestes emocions interfereixen amb la capacitat d’aprendre dels 

nens.  

És interessant saber que amb 30 minuts d’entrenament al dia, durant dues setmanes, ja es 

poden detectar canvis en el cervell, en relació a l’altruisme i la compassió.  
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Daniel Goleman (psicòleg i periodista, membre de Mind&Life Institue i autor del llibre “La 

intel·ligència emocional”) afirma que “ara estem descobrint que ensenyar habilitats socials i 

emocionals als nens des que tenen 5 anys fins a la universitat és molt eficaç. Els torna molt 

més cívics i millors estudiants.” 

Goleman diu que és un error pensar que la cognició i les emocions són dues coses 

completament separades, ja que és la mateixa àrea cerebral, de manera que ajudar als 

nens a gestionar les seves emocions significa que poden aprendre millor.  

Goleman també dóna molta importància a ensenyar als nens a fer mindfullness, a 

concentrar-se, a ser més compassius, a focalitzar i a fer introspecció però pocs currículums 

escolars ho tenen en compte.   

“La meditació és un recolzament fonamental en l’art de gestionar les emocions”.  

Mathieu Ricard (monjo budista i biòleg) comenta que volem bones persones i equilibrades 

però l’educació sembla estar més interessada en qualsevol cosa, menys en això, per tant, 

hi ha alguna cosa que clarament falta en l’educació.  

Aquest monjo budista fa una pregunta molt interessant: De que serveix omplir el cap de les 

persones d’informació sense desenvolupar cap qualitat humana?  

Mathieu Ricard explica que és fàcil que la ment es dispersi i en realitat, necessitem una 

ment una mica més calmada, amb més claredat i estabilitat, sinó es així, és difícil fer 

coses, per tant, és necessari usar algun objecte de concentració per estabilitzar la ment. 

Aquest objecte de concentració pot ser una flor, una imatge mental o qualsevol objecte que 

ens relaxi, però, resulta bastant útil concentrar-se en ella perquè així ens concentrem en el 
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nostre interior. A més a més, amb la respiració només notem la sensació i és més fàcil 

notar quan perdem la concentració. És important entrenar a la ment per aconseguir 

concentrar-se en la respiració durant deu minuts. Al practicar la respiració, poc a poc, amb 

la pràctica, la ment es calma i es torna més clara i una mica més flexible.  

Eduard Punset diu que està clar que les escoles han de fer un canvi radical i incorporar 

definitivament l’aprenentatge social i emocional a les classes, però la gestió de les 

emocions ha de començar molt abans que els nens ingressin en el sistema educatiu, sinó 

que es posa en marxa en l’úter matern.  

Les investigacions de Jay Belsky (psicòleg del Birckbeck College de la Universitat de 

Londres) posen de manifest com una criança sense afecte i amb una gestió deficient de les 

emocions pot desembocar en adults amb vides més problemàtiques.  

Jay Belsky afirma que la presencia o absència del pare o la qualitat del pare durant la 

infància de les nenes influeix en el desenvolupament físic i sexual d’aquestes. Una mala 

qualitat o l’absència paterna durant la infància comporta que madurin abans.  

M’ha sobtat sentir que Belsky considera que no és bo pels infants anar a les llars d’infants i 

si bé, és cert que hi ha infants que hi passen moltes hores a la setmana, tal com diu ell, 

hem quedo amb la idea, que no cal criminalitzar totes les llars d’infants i comparteixo amb 

Jan Belsky l’afirmació que unes atencions infantils de qualitat que siguin dispensades per 

un personal sensible i atent, fomenten el desenvolupament cognitiu i lingüístic del nen.  
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M’ha sobtat sentir que moltes hores en una llar d’infants poden donar lloc a infants més 

agressius quan jo justament penso que anar a la llar d’infants els pot ajudar a ser més 

sociables.  

Vivette Glover (psicobiòloga de l’Imperial College de Londres) afirma que els nivells 

prenatals d’ansietat en una dona embarassada afecten no només la vida del bebè sinó 

també el seu futur.  

Glover comenta que s’ha estudiat que alts nivells d’ansietat en la dona embarassada 

comporten el risc que el nen manifesti problemes d’atenció, dèficit d’atenció o trastorns 

com la hiperactivitat. Creix el risc que els nens presentin problemes conductuals i siguin 

més ansiosos, especialment els nens, les nenes no tant.  

Vivette Glover conclou que hauríem de fixar-nos en la salut emocional de les dones durant 

l’embaràs, no només en la salut física.  

Els metges i altre personal mèdic que atén les dones embarassades, ha de fer-los 

preguntes, però també ajudar a les mares, no limitar-se a preguntar,, segons Glover.  

Eduard Punset diu que hem d’aprendre a gestionar les emocions sense reprimir-les però 

també sense deixar que ens prenguin com a hostatges.  

El neurocientífic Lawrence Parsons diu que les persones que actuen (músics, actors, 

atletes...) han de saber contenir les seves emocions, perquè si s’emocionen no podran 

portar a terme la seva actuació, però si que han de saber transmetre emoció en la seva 

actuació.  

LA MIRADA DE ELSA: 
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En els primers anys de vida es conformen els grans patrons emocionals que ens regeixen: 

l’amor i la curiositat.  

Els primers cinc anys de vida són una vida sencera. 

Si en aquests anys, el nostre entorn és agressiu o insegur, entrem en mode de 

supervivència. En el futur tendirem a desconfiar i a tancar-nos en nosaltres mateixos i a 

perdre la il·lusió i això ens afectarà físicament i mentalment. Això els passa a tots els 

éssers vius perquè per damunt de tot necessitem sentir-nos segurs i protegits, és a dir, 

connectats amb els altres.  

Tot això és va començar a descobrir als anys seixanta, amb els experiments que el 

psicòleg nord-americà Harlow va fer amb monos petits: 

https://www.youtube.com/watch?v=HcTdx0OJjl4 

Elsa Punset diu que avui sabem que més enllà de la pura supervivència, només florim si 

les nostres necessitats emocionals, en especial, les de protecció i afecte, estan ateses.  

Idea per generar entorns empàtics i creatius: 

Benjamin Sander (director de la filharmònica de Boston) posa un excel·lent a cada alumne 

el primer dia de curs i els demana que escriguin una carta en la que expliquen perquè 

mereixen aquest excel·lent i en que han de treballar aquest curs per convertir-se en 

aquesta versió excel·lent d’ells mateixos i llavors els diu: “Enamora’t d’aquesta persona 

excel·lent. Comporta’t com aquesta persona”, perquè si ens parlem i ens tractem a 

nosaltres mateixos com si fóssim persones excel·lents mereixerà la pena esforçar-nos i 

estarem motivats i segons Sander “ens brillaran els ulls”.  
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I per acabar aquest programa, Elsa Punset diu que la gent només envelleix mentalment i 

emocionalment quan perd la seva curiositat i la seva capacitat d’estimar, per evitar-ho, 

necessitem entorns que potenciïn les emocions positives. Creem aquests entorns entre 

tots, dia a dia, a casa, a la feina, al carrer, no és màgia, és intel·ligència emocional.  

 

 

Font de la imatge: http://cuadrosinoptico.info/mapas-mentales-sobre-inteligencia-emocional/ 


