
 

 

 
Resum de la tercera sessió del  
Grup de Reflexió de Pares curs 18-19 
 

 
“Un mar d’emocions" 
 
Primeres reflexions  
Comencem la sessió recordant i reflexionant al voltant del material que se’ns va enviar com 
a preparació de la sessió. Tots coincidim que no només els moments bons compten i que 
els moments difícils tot sovint ens ajuden a valorar els bons, a connectar més amb nosaltres 
mateixos i a conèixer-nos més. Un participant comparteix que una vegada algú va compartir 
amb ell que “el dolor el fa sentir viu”, compartint com d’importants poden arribar a ser 
aquests moments més foscos.  
 
Les mestres comparteixen amb nosaltres una graella de vocabulari d’emocions que inclou 
fins a nou matisos diferents dins de cada emoció. Un vocabulari més extens ens ajuda a 
matissar millor i a poder esdevenir més coneixedors de les pròpies emocions i les dels 
altres. Es parla de la dificultat de compartir emocions, sembla que ens costa posar paraules 
perquè vivim en el món de la imatge. Diferents persones comparteixen diferents recursos 
que fan servir o han fet servir amb els seus fills/es: preguntar-los com se senten vinculant 
el seu estat d’ànim, amb una música; preguntar-los on senten l’emoció al cos?   De totes 
formes sembla que costa mantenir aquestes converses amb les criatures: “anar a la 
profunditat costa, però es que parlar des de la profunditat també costa”. A més a més, cal 
respectar els temps dels nens i nenes, ja que no sempre volen compartir quan nosaltres els 
busquem. Moltes vegades és en els moments menys pensats quan podem tenir converses 
més profundes amb ells. És veritat que seguim tenint poc vocabulari al voltant de les 
emocions però estem d’acord que hem guanyat en consciència.  

 
 

 



 

 

 
 
També parlem dels contes, que moltes vegades ajuden a les criatures a elaborar, donar 
sentit i canalitzar emocions. Un participant comparteix com la seva filla sempre volia llegir 
un conte en el que hi havia un moment -sempre el mateix- que la feia plorar, i deixava el 
conte a mitges. Tot i que la fes plorar, ella el volia tornar a llegir. D’alguna manera li 
agradava, i de fet segurament el conte l’estava ajudant a donar sentit i trobar-se amb 
l’emoció d’una forma segura.  
 
Breu explicació neurocientífica de les emocions  
Les mestres comparteixen amb nosaltres una vinyeta per introduir l’explicació 
neurocientífica de les emocions i ens plantegen la següent pregunta: Des d’on preneu 
decisions? Alguns sentim que prenem decisions racionalment, d’altres des del cor i d’altres 
compartim que ens veiem més impulsius. La neurociència diu que les emocions tenen un 
paper importantíssim en la pressa de decisions. De fet, la neurociència ens ensenya que 
podem col·locar les emocions dins del cos, ja que cada emoció desperta diferent respostes 
fisiològiques. Les emocions ens ajuden a reaccionar i acompleixen diferents funcions: 1) de 
protecció com per exemple la por, la ràbia o el fàstic; 2) d’aproximació com per exemple 
l’alegria; i 3) adaptativa com per exemple la tristor. Es parla també de que el cor en si mateix 
és una estructura cerebral.  
 
El Sistema Límbic és on se situen les emocions al centre del nostre cervell i a l’escorça hi 
trobem situada la intel·ligència més executiva. Diferents estudis demostren que davant una 
presa de decisions treballa molt més el Sistema Límbic que no pas la Intel·ligència 
Executiva i que per tant tot i que sovint pensem que prenem les decisions des de la raó i 
només amb el “cap” dins el nostre cap també hi ha un ”cor” el Sistema Límbic, on totes 
aquelles situacions viscudes han anat teixint unes memòries implícites, sentiments i 
emocions que són crucials en qualsevol de les nostres decisions. 

 
Amb l’explicació que ens fa l’Annabel sobre Neurociència s’evidencia com és d’important 
aprendre a gestionar les emocions i que emocions i cos estan totalment connectats. 
  



 

 

Dinàmica en petits grups 
Ens dividim en 5 grups i cada grup treballa una emoció a partir de les següents 
coordenades: Quan passa? Estratègies? On del cos la situaries? En acabat, cada grup 
comparteix i exposa el seu treball en el grup gran.  
 
La Vergonya  
 
Quan passa? Quan sents inseguretat, quan tens por de fer el ridícul, quan tens algun 
complex, la necessitat de formar part d’un grup també en podria ser un desencadenant, 
vergonya aliena dels pares, quan vius experiències de burla o crítiques i potser quan penses 
massa si estàs fent alguna cosa bé o no.  
Estratègies? Fer servir l’humor, explicar experiències pròpies en que t’hagis sentit així, 
relativitzant, fent exercicis a l’escola, preparant/anticipant, fent rol playing o inclús fent 
alguna visualització. 
On? A l’estomac i a les galtes que se’t posen vermelles. 
 
La Ràbia 
 
Quan passa? Quan et trepitgen allò que per tu és més important, quan es trenca alguna 
rutina, o una situació es viu com a injusta.  
Estratègies? Deixar que la ràbia passi (de vegades necessiten desfogar-se sols), intentar 
que el nen/a se senti escoltat/ada, contenció física (apropar-te, abraçar). El contacte és 
màgic! Quan hagi passat la ràbia es pot tractar de reflexionar al voltant de la situació.   
On? Estomac. 
 
La Por 
 
Quan passa? Veient personatges dolents en dibuixos animats, quan un se sent sol, 
somiant i amb la foscor. 
Estratègies? Acompanyar-los i ser amb ells quan senten por, intentar minimitzar la por 
explicant les coses objectivament, verbalitzar que els entenem per ajudar a tranquil·litzar-
los.  
On? Cor, a les cames que tremolen, entra pels ulls i per la oïda 
 
La Gelosia 
 
Quan passa? En el nucli familiar, els primers anys, quan es construeix la personalitat i un 
necessita sentir-se únic.  
Estratègies? Tractar de donar a cadascú el seu espai i mirada exclusiva, posar paraules a 
l’emoció i no negar el dret a sentir-la. 
On? Als ulls i al cap 



 

 

 
La Tristor  
 
Quan passa? Quan hi ha una pèrdua, segurament més si aquesta és irreversible. 
Estratègies? Acollir l’emoció, acompanyar-la, viure-la. Treballar la interiorització per a 
poder anar col·locant les emocions al seu lloc.  
On? A la gola i al pit 
 
 
Llibres compartits per les mestres:  

•   Vegetal como sientes. Alimentos con sentimientos, Joost Effers, Saxton Freymann   
•   Què son els sentiments?, Oscar Brenifier 
•   Les emocions, Susanna Arànega, Joan Portell, Anna Nolla 
•   Energies i relacions per créixer, Maria Mercè Conangla   
•   La increible historia de la niña pájaro y el niño terrible, Anna Castagnoli 

  
 
 
 


