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Intel·ligència emocional

• La intel·ligència emocional inclou la habilitat 

per percebre amb precisió, valorar i expressar 
emoció, la habilitat per accedir i/o generar 
sentiments quan faciliten pensaments, la 

habilitat de comprendre la emoció i el habilitat de comprendre la emoció i el 

coneixement emocional i la habilitat per 

regular les emocions i promoure creixement 
emocional i intel·lectual.

Salovey i Mayer (1990)



Educació Emocional

• L'objectiu de la educació emocional es el 
desenvolupament de competències 
emocionals.

• Aquestes competències emocionals serien:• Aquestes competències emocionals serien:

– Consciencia emocional

– Regulació emocional

– Autogestió

– Intel·ligència interpersonal

– Habilitats de vida i benestar. 



Educar amb intel·ligència emocional

• Poder contactar, reconèixer i validar les 

nostres emocions com adults es el primer pas 

per poder reconèixer, contactar i validar les 

emociones dels nostres fills.emociones dels nostres fills.

• Per poder acompanyar en les emocions hem 

d’estar molt atents a nosaltres mateixos, les 

nostres emocions i el que les emocions dels 

altres ens desperten. 



Emocions agradables, desagradables i 

neutres

• Alegria ,Humor,Amor,Felicitat...

• Por, Ansietat, Ira...

• Tristesa, Vergonya, Aversió...

• Sorpresa, Esperança, Compassió...• Sorpresa, Esperança, Compassió...



Funcions de les emocions...

• Adaptació al medi: supervivència.

• Informativa: d’un mateix i per l’entorn social.

• Motivació: per anar cap el que ens agrada o 

evitar el que ens desagrada.evitar el que ens desagrada.

• Social i comunicativa: del que som i el que 

sentim.

• Desenvolupament personal: ens ajuden a 

aprofundir en saber qui som.



Consciencia Emocional

• La capacitat per prendre consciencia de les 

nostres emocions i de les emocions dels 

altres.

• Graus de Consciencia emocional:• Graus de Consciencia emocional:

– La persona conscient de ella mateixa.

– Persones atrapades en les seves emocions.

– Persones que accepten resignadament les seves 

emocions.



Com facilitar el reconeixement 

emocional als meus fills

• Explicar contes que parlin de les emocions.

– “Emocionari, digues el que sents”. Ed. Paraules

Alades

• Anomenar les emociones el dia a dia. Dir-li als• Anomenar les emociones el dia a dia. Dir-li als

nostres fills com ens sentim,això els permet

ubicar-se a la situació i no sentir-se culpables

ni responsables dels nostres estats

emocionals.



Som models emocionals

• Preguntar-los com se senten un cop tinguin

llenguatge.

• Preguntar-los como creuen que es senten els

demés en determinades circumstancies.demés en determinades circumstancies.

• Validar les emociones, posar límits a les

conductes.

• Atendre les necessitats de després de les

emocions.. …



Som models emocionals

• Demostrar amor incondicional independent dels 
seus estats emocionals i de la seva conducta.

• Donar espai a totes les emocions, sense premiar 
o recompensar les que ens agraden i castigar les 
que no. Això també implica no tractar de canviar que no. Això també implica no tractar de canviar 
la emoció.

• Tenir un ampli vocabulari emocional. No parlar 
només de be o malament, de feliç o trist..

• Acompanyar  i contenir les emocions. Evitar 
marginar als nens quan expressen emocions que 
ens desagraden.  



La regulació emocional, l’objectiu…

• La regulació emocional és la capacitat per

gestionar les emocions o reaccions emocionals

de forma apropiada.

• Es tracta de vivenciar-les, ser- ne conscients i

actuar de la millor manera per nosaltres i pels

altres.



Components de la regulació emocional

• Prendre consciència de la interacció entre 
emoció, cognició i comportament.

• Ser conscients i vigilar amb l’expressió 
emocional.emocional.

• Capacitat  per la regulació emocional.

• Habilitats  per afrontar les situacions difícils.

• Competència per auto-generar emocions 
positives: les coses que penso i em dic (sobre 
mi, la situació, l’altre)



Paciencia?

• Com es possible que altres pares tinguin més
aguant que jo i s’enfadin menys? Tenen més
paciència?

– Tenen expectatives més ajustades...

– Un llenguatge intern que els ajuda a calmar-se i a– Un llenguatge intern que els ajuda a calmar-se i a
connectar amb els recursos.

– Relativitzen.

– Agafen distancia del que senten i del que pensen per
“veure” millor. Aquesta tècnica d’agafar distancia li
diem “disociar-nos” (PNL)



Què podem regular?

1. La meva exposició a allò que passa i que 
no puc canviar.

2. La valoració que fem de les situacions i de 
les intencions de l’altre.

3. El que pensem sobre l’emoció que estem 3. El que pensem sobre l’emoció que estem 
sentin...sentir-se malament per estar 
emprenyat...El que pensem i ens diem 
sobre nosaltres, els altres, la situació...



Què podem regular?

4. Reaccions fisiològiques que acompanyen la 
vivència emocional.
– La respiració:Pressa de consciencia, respiració abdominal, 

retenció  de la respiració i allargar la expiració...

– La sudoració: Amb la respiració i el llenguatge intern.– La sudoració: Amb la respiració i el llenguatge intern.

– El ritme cardíac: Amb la respiració i el  llenguatge intern.

– La tremolor de la veu o del cos: Amb la respiració i el 
llenguatge intern.

– la tensió o distensió muscular: Amb la respiració, la 
relaxació i el llenguatge intern.



Què podem regular?

5. Expressions emocionals (manifestació
comportamental externa) com diem les coses,
el nostre to, el volum, la intensitat...tot això
directament connectat amb el que estem
sentint i el que estem pensant...si contestemsentint i el que estem pensant...si contestem
cridant, seria una pista per saber que estem
emprenyats, ferits, cansats, etc..

6. Regulació de la conducta: poder moderar el
que fem. I recordar que el que fem estar
relacionat amb el que pensem i el que sentim.



• I recorda sempre que les emocions son part

de tu, son expressions del que ets i per tantde tu, son expressions del que ets i per tant

els teus millors aliats per caminar per la vida.



On estem a la xarxa?



• Visitem a la Garriga i a Barcelona.

• Ho fem amb cites concertades.

• Treballem amb nens, adolescents i adults.

• Fem assessorament psicològic, Psicoterapia i • Fem assessorament psicològic, Psicoterapia i 
Coaching personal i Formació.

• El contacte es:

– Telèfon: 67413403

– Email: contacta@mon-ment.com

noemi.luelmo.checa@gmail.com


