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Suggeriments didàctics  

L'objectiu principal d'aquesta unitat és que l'alumne estableixi les bases 
teòriques de la comunicació en les relacions socials. 

En primer lloc, s'exposa el funcionament del procés de comunicació, 
especificant tots els elements implicats, s'analitza la comunicació verbal i no 
verbal, i els estils comunicatius posant especialment de relleu la importància de 
l'estil assertiu com la forma més adequada de comunicar-se. Se citen els 
mecanismes de defensa exemplificant-los amb casos relacionats en l'àmbit de 
l'educador infantil. I es completa la unitat amb els coneixements bàsics de la 
intel·ligència emocional i l'educació emocional, així com les propostes de 
millora de les habilitats socials i de comunicació. 

En l'exposició oral de la unitat, el mapa d'Idees clau ens ajudarà a situar i 
centrar els alumnes. 

Al llarg de la unitat, es plantegen exemples i casos pràctics resolts per facilitar 
l'assimilació dels continguts per part de l'alumnat i s'hi proposen activitats 
(resoltes en aquest solucionari) que han estat curosament seleccionades pel que 
fa a nivell i contingut.  

Per finalitzar la unitat, es proposen activitats de consolidació i d'aplicació 
(resoltes en aquest solucionari) que serveixen per repassar els continguts 
estudiats amb anterioritat, detectar conceptes no assimilats correctament i 
corregir les possibles desviacions detectades en el procés d'ensenyament-
aprenentatge. Per últim, s'inclou un article educatiu amb activitats (també 
resoltes en aquest solucionari) que engloba els continguts estudiats al llarg de la 
unitat fomentant la reflexió i el debat. 

Per treballar els continguts, es recomana recórrer a exemples reals per tal que 
els alumnes identifiquin en tot moment el que realitzen amb l'activitat del 
tècnic en educació infantil. 

Com a material complementari de suport a les explicacions, es recomana 
utilitzar la presentació en el PowerPoint de la unitat. 

Finalment, recomanem la realització dels tests del CD Generador de proves 
d'avaluació per comprovar si s'han assolit els objectius proposats. 

A continuació, es mostra una taula resum amb tots els recursos per a aquesta 
unitat. 

 

Recursos de la unitat 1 

CD Recursos Multimèdia Presentacions multimèdia 

Vídeos recomanats Comunicación no verbal 
Aquest vídeo mostra com s’utilitzen els aspectes 
del parallenguatge, la proxèmica i la cinèsica en el 
màrqueting polític. Diferents experts analitzen 
aquests aspectes mitjançant les actuacions dels 
polítics. 
http://www.youtube.com/watch?v=Gz-cyoPlUv8  
 
Comunicación no verbal: kinésica (expresión 
facial) 
Es tracta d’un vídeo (en 2 parts) presentat per una 
persona que narra i explica extensament  les 
expressions de les emocions i les seves reaccions 
afectives. Durant les seves explicacions es mostren 
simulacions o exemples reals.  
https://www.youtube.com/watch?v=2JOjjqGw7UY   
https://www.youtube.com/watch?v=9ZFKV-pZSt0  
 
Emociones 

Ideas clave Idees clau 
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Aquest documental explica mitjançant una 
entrevista d’Eduard Punset a Paul Ekman (psicòleg 
pioner en l’estudi de les emocions) per a què 
serveixen les emocions. Encara que tot el seu 
contingut és interessant, com que és força llarg, el 
professor pot seleccionar-ne la part que cregui més 
oportuna.  
https://www.youtube.com/watch?v=6RjEkdep5v0  
 
Las habilidades sociales  
Es tracta d’un documental que explica les bases de 
les habilitats socials en el desenvolupament de 
l’infant. Encara que tot el seu contingut és 
interessant, com que és força llarg, el professor pot 
seleccionar-ne la part que cregui més oportuna.  
https://www.youtube.com/watch?v=YtQwoAyKCn4  
 
Aprendizaje social y emocional 
https://www.youtube.com/watch?v=ADOgANp3Bsc  
(28 minuts) Font: TVE 
René Diekstra, professor de Psicologia, Roosevelt 
Academy, a la Universitat d’Utrecht, ens parla de 
la importància de les matèries transversals en 
l’educació, com és l’educació emocional.  
 
Estilos comunicativos (1) 
Es tracta d’un vídeo còmic que mostra els 3 estils 
comunicatius. Mitjançant una mateixa situació, 
podem veure els 3 estils: agressiu, passiu i assertiu, 
amb les reaccions que desencadenen. 
https://www.youtube.com/watch?v=BdyVCvr81UA  
Estilos comunicativos (2) 
En aquest vídeo, la psicòloga coach Herminia Gomà 
(Institut Gomà) explica les característiques dels 
tres estils comunicatius. 
http://www.youtube.com/watch?v=gcu5RtPivHA 
 
Educación emocional 
Es tracta d’un conte per a infants, titulat "Mamá, 
¿de qué color son los besos?", que explica les 
emocions que existeixen i com se sent algú a través 
dels colors i dels petons. Amb aquest senzill conte, 
els infants aprenen a distingir les diferents 
emocions sense por a experimentar-les i amb la 
seguretat que sentin el que sentin seran acceptats. 
https://www.youtube.com/watch?v=A7tq8yR4ShQ  
 
Educació emocional  
Una mestra explica com duu a terme l’educació 
emocional amb els seus alumnes de P3. Es veuen 
imatges dels recursos que utilitza en situacions 
reals a l’aula. La mestra explica i valora la 
importància de l’educació emocional des de ben 
petits i la necessitat que els mestres es formin en 
aquest àmbit. 
https://www.youtube.com/watch?v=PQE4WqQSOcQ   
 
La comunicación eficaz: la escucha activa 
Es tracta d’un vídeo de dibuixos animats que 
mostra una comunicació sense escolta activa. Pot 
ser un recurs didàctic per fer reflexionar els més 
petits. 
https://www.youtube.com/watch?v=BSsLqaORvo0  
 

Generador de proves d'avaluació 
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Solucionari de les activitats proposades 

1 >> El procés de comunicació 
1·· Elabora la teva pròpia definició de comunicació. 

La comunicació és el procés mitjançant el qual l'emissor i el receptor s'envien 
missatges a través d'un canal i un codi que tots dos coneixen. 

2·· Explica, amb les teves paraules, el procés de comunicació amb feedback 
citant tots els seus elements. 

L'emissor envia un missatge al receptor pel canal de l'aire amb el codi del 
llenguatge oral. El receptor escolta el missatge i elabora una resposta que 
enviarà a l'emissor. En aquest moment, els subjectes intercanvien els papers i 
el que abans era l'emissor ara és receptor, i viceversa.  

3·· Posa un exemple d’una situació comunicativa on hi hagi 
retroalimentació i un altre on no n’hi hagi. Descriu quines seran les 
conseqüències en ambdós casos. 

Situació comunicativa amb retroalimentació: un professor explica un tema 
als seus alumnes i observa que els alumnes tenen una expressió facial 
descontenta i de dubte… aquests signes no verbals són un feedback per al 
professor perquè veu que no s'està entenent la lliçó, i aleshores la pot explicar 
d'una altra forma.  

Situació comunicativa sense retroalimentació: un professor explica un tema 
als seus alumnes sense fixar-se en l'expressió facial dels seus alumnes. Ells 
tampoc li diuen res sobre si entenen o no el que els explica.  

Conseqüències en els dos casos: en el primer cas, el professor té informació 
sobre l'acceptació que està tenint la informació que envia als seus alumnes i 
pot adaptar-la fins a facilitar-ne la comprensió, establint així una  comunicació 
bidireccional. En el segon cas, no hi ha aquest intercanvi. Es tracta d'una 
comunicació unidireccional, ja que simplement hi ha transmissió de la 
informació sense saber quin efecte està tenint sobre els receptors.  

2 >> La comunicació verbal i no verbal 
4·· La comunicació verbal i la no verbal van unides durant l’emissió del 
missatge. És certa aquesta afirmació? Justifica la teva resposta amb un 
exemple. 

Sí, és certa, van unides. Quan parlem, no podem eliminar els nostres gestos 
facials... que afegeixen o modifiquen la informació del missatge oral. Per 
exemple: estic enutjada però no vull preocupar la meva amiga i li dic que estic 
bé amb cara trista. Ella interpreta el conjunt del missatge, tenint en compte la 
comunicació verbal i no verbal, i podrà deduir que alguna cosa em preocupa.  

Atenció! en els casos en què només hi ha comunicació no verbal, com per 
exemple, una salutació amb la mà o picar l'ullet a algú, es pot considerar que 
no hi ha comunicació verbal. Per tant, existeixen determinats casos en què la 
comunicació verbal i no verbal no van unides.  
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5·· Elabora un mapa conceptual de la comunicació verbal i no verbal. 

 
6·· Observa la figura corresponent al gràfic de les zones espacials dels 
éssers humans, i explica-la amb les teves paraules. 

Existeixen una sèrie d'espais més o menys delimitats en unes distàncies 
concretes que les persones usen com un element de comunicació no verbal. De 
més a menys proximitat entre els interlocutors, ens trobem quatre espais:  

En el cas de l'espai íntim és només per a les persones que són emocionalment 
molt properes, el personal per a amics o persones amb qui tenim confiança, el 
social és el que usem en la majoria d'actes amb persones amb qui no tenim 
confiança i, l'últim cas, el públic, és el més distant i l'usem per a les situacions 
més impersonals i formals.  

7·· Posa un exemple de cada un dels tipus de gestos, que sigui diferent dels 
esmentats al llibre. 

Tipus de gestos Exemples 

Emblemàtics El símbol de victòria amb els dits. 

Il·lustratius 
Quan es fa una enumeració de 3 coses, podem usar els dits 

de la mà per recolzar aquesta explicació. 

Expressen estats 
d'ànim 

Riure.   

 

Reguladors de la 
interacció 

Quans dues persones estan parlant i una es va separant està 
indicant que vol acabar la conversació. 

Adaptadors Bufar amb força davant d'una situació compromesa o difícil. 

3 >> Les habilitats socials  
8·· Redacta la teva pròpia definició d’habilitats socials. 

Les habilitats socials són les aptituds que ens permeten relacionar-nos de 
manera adequada amb els altres.  

9·· “Ser hàbil socialment m’ajuda a enfrontar-me a situacions difícils”. És 
certa aquesta afirmació? Justifica-la i posa’n un exemple. 

Sí, és certa. Per exemple: si algú es troba immers en una discussió i l'estan 
acusant d'alguna cosa que no ha fet, si és socialment habilidós es podrà 
defensar i sabrà expressar-se per manifestar la seva opinió.  

 

 

Comunicació 
verbal 

Comunicació 
verbal oral 

Comunicació 
verbal escrita 

Comunicació   
no verbal 

Parallenguatge 

Proxèmica 

 Distància 
íntima 

Distància 
personal 

Distància    
social 

Distància 
pública 

Cinèsica 

 Comunicació 
facial 

Mirada 

Gestos 
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10·· Segons Vicente Caballo, quins són els components de les habilitats 
socials? Posa’n un exemple de cada un. 

Els components de les habilitats socials, segons Caballo, són tres:  

- Components conductuals: per exemple, estar parlant amb algú. 

- Components cognitius: per exemple, percebre que l'ambient és tens 
en una conversació.  

- Components fisiològics: per exemple, posar-se vermell davant d'una 
situació incòmoda. 

11·· En l’entrenament en habilitats socials, explica la diferència entre la 
modelització i el modelatge amb un exemple concret. 

La modelització consisteix en facilitar un model de la conducta adequada a la 
persona; un exemple concret podria ser mostrar a la persona que fa 
l'entrenament un vídeo on es vegi algú essent assertiu. 

El modelatge consisteix en anar millorant la conducta que es vol practicar, 
fent que la persona sigui conscient dels seus assoliments. Un exemple podria 
ser rebre els comentaris del grup i les pautes de l'entrenador després de 
dramatitzar una situació mitjançant un role-playing. Amb aquestes 
indicacions, la persona pot millorar la seva conducta. 

4 >> Estils comunicatius 
12·· Descriu les característiques principals de cada un dels estils 
comunicatius. 

Les característiques principals dels tres estils comunicatius vistos a la unitat 
són: 

− Estil passiu o inhibit: es mostra insegur, tendeix a no expressar les 
seves opinions, anteposa els drets dels altres als seus. 

− Estil agressiu: es mostra inflexible i li costa acceptar opinions 
contràries a la seva. Sol parlar de forma imperativa. 

− Estil assertiu: s'expressa amb seguretat i accepta diferents opinions. 
Defensa els seus drets, sense per això anul·lar els dels altres. 
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5 >> Els mecanismes de defensa de la 
personalitat 
13·· Posa un exemple de cada tipus de mecanisme de defensa. 
- Sublimació: algú pot canalitzar la seva ansietat a través de l'art (la pintura, 
per exemple) o a través de l'esport. 

– Repressió: oblidar moments viscuts en una feina on ho hem passat 
malament. 

– Projecció: una persona que identifica el sentiment d'enveja en una altra, 
però no admet o reconeix que aquest és també el seu sentiment. 

– Negació: a algú li diagnostiquen una malaltia però obvia la gravetat de la 
situació, tot i estar-ne informat. 

– Formació reactiva: fer una activitat que generi pensaments positius per 
bloquejar els que no són agradables; per exemple, llegint o començant una 
tasca. 

– Racionalització: un fill que no accepta la malaltia del seu pare i atribueix el 
seu comportament a un envelliment normal. 

– Afiliació: una persona que busqui suport en altres que pateixin la seva 
mateixa malaltia o experiència, ja sigui a nivell informal o buscant una 
associació de suport. 

– Anticipació: preparar-se davant de la mort d'un familiar o preveure com es 
procedirà per recuperar un curs que ja no es pot aprovar. 

– Sentit de l'humor: algú pot fer broma sobre la seva situació encara que sigui 
greu (per exemple: una malaltia, una situació econòmica difícil, un fracàs 
sentimental...). 

– Altruisme: satisfer les necessitats dels altres per sentir-se bé amb un mateix. 
Per exemple, col·laborant en una ONG, o simplement oferint-se a ajudar els 
veïns i les persones properes.  

14·· Quina relació hi ha entre la personalitat i el desenvolupament de les 
habilitats socials? 

Tenint en compte que la personalitat és un conjunt de trets constants, podem 
dir que la personalitat influeix en la forma en què una persona es comporta. 
Per tant, tindrà més o menys facilitat per mostrar-se socialment hàbil. De tota 
manera, no podem oblidar que totes les habilitats, també les socials, es poden 
aprendre i millorar. No són quelcom invariable. 

6 >> La intel·ligència emocional i l'educació 
emocional 
15·· Explica la importància de l’empatia i la motivació en el teu 
futur treball. 
Aquesta és una resposta oberta, però els alumnes han de reflexionar sobre 
situacions de la seva vida laboral en què vegin la importància de ser empàtics i 
mantenir-se motivats, així com de la importància de motivar l'alumnat. Alguns 
exemples són: 

− Motivar els infants per aprendre.  

− Preparar activitats motivadores als alumnes.  

− Comprendre les situacions que viuen tants els infants com les seves 
famílies. 

− Tenir continu interès per millorar la tasca docent i formar-se. 

− Mantenir bona relació amb els companys de treball.  

Pàgina 21 
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16·· Relaciona els diversos aspectes inclosos en la definició de la 
intel·ligència emocional amb els objectius de l’educació emocional. 

L'educació emocional és la intervenció educativa que persegueix millorar les 
habilitats de la intel·ligència emocional, de forma que els seus objectius es 
basen en les diferents aptituds que formen la intel·ligència emocional: 
autoconeixement o autoconsciència, autorregulació, motivació, empatia i 
habilitats socials. 

7 >> Millora de les habilitats socials i la 
comunicació  
17·· Defineix “escolta activa”. Enumera les habilitats que cal 
treballar per aconseguir-la i què no hem de fer. 
L'escolta activa és una escolta conscient que tracta que es compleixin totes les 
etapes del procés comunicatiu; és a dir, el receptor pren una postura activa al 
mateix temps que l'emissor transmet el missatge. 

Per aconseguir escoltar activament, convé treballar les següents habilitats 
socials: 

– Mostrar-se empàtic: posar-se al lloc de l'altre i fer-li saber que el 
comprenem. Ajuda l'interlocutor a sentir-se escoltat i comprès. 

– Parafrasejar: verificar o dir amb les teves pròpies paraules el que l'altre 
expressa. Ajuda a produir el feedback. 

– Gestionar el temps adequadament: deixar temps a l'altre per tal que 
s'expliqui, modular els temps de les intervencions, etc. Facilita una expressió 
còmoda. 

– Resumir: fer una petita síntesi del que l'altre explica. Afavoreix la 
comprensió. 

- Confirmar o aclarir: fer preguntes relacionades amb els fets que explica 
l'interlocutor. Així mostrem interès per l'explicació. 

Alguns errors que es cometen amb freqüència són:  

Prejutjar: el que escolta valora de manera esbiaixada les intervencions de 
determinades persones en funció de la idea que en té. 

Filtrar: escoltar només la part del discurs que ens interessa. 

Comparar: el que escolta es compara constantment per valorar-se en funció 
d'un aspecte. 

Aconsellar: l'interlocutor explica un problema, el que escolta tendeix a donar 
consells precipitadament. 

Canviar de tema: el que escolta canvia de tema bruscament per falta 
d'interès. 

Identificar-se: l'interlocutor explica una situació i el que escolta s'hi sent 
identificat, tendeix a tallar-lo i a explicar la seva vivència abans de deixar-li 
acabar l'explicació. 

Assajar: el que escolta està “assajant mentalment” la resposta que emetrà 
quan l'altre acabi la seva intervenció. 

18·· Posa un exemple sobre l’autoregulació de la por. 

Exemple: l'Anna està treballant en una llar d'infants i és el seu primer curs. 
Avui, a l'hora del pati, un nen ha caigut i s'ha fet una ferida al front. L'Anna 
s'ha espantat molt però ha estat conscient que no pot transmetre la seva por al 
nen, sinó que l'ha de tranquil·litzar. L'Anna s'ha esforçat per parlar al nen amb 
tranquil·litat i ha respirat dues o tres vegades de manera profunda. Aquesta 
capacitat per frenar la seva primera reacció de por ha fet que aquesta por no 
la desbordi i que pugui actuar correctament. 

Pàgina 27 
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19·· Indica un exemple de cada una de les tècniques assertives de la taula. 

Resposta oberta. Basant-se en la descripció i els exemples de la taula, cada 
alumne pot posar exemples justificant la seva resposta. 

Solucionari de les activitats finals 
.: CONSOLIDACIÓ :. 

1·· Quina relació existeix entre la comunicació efectiva i el feedback? Posa 
un exemple per justificar la teva resposta. 

La relació que existeix entre aquests conceptes és que si existeix el feedback 
en la comunicació, estarem establint una comunicació efectiva perquè estarem 
superant: 

– La falta de comprensió entre emissor i receptor. 

– La falta d'atenció durant la comunicació. 

– La mala interpretació del missatge transmès. 

Exemple: l'Anna li està explicant un problema a l'Eva. A mitja conversa, l'Eva 
comença a mirar el seu telèfon mòbil i mentre l'Anna li explica una greu 
situació l'Eva no mostra cap reacció, sinó que està més pendent del mòbil que 
del que li explica l'Anna. 

En aquest exemple, veiem que no hi ha una comunicació efectiva perquè no hi 
ha l'atenció del receptor durant la comunicació. 

2·· Explica la relació entre l’apartat de “la comunicació verbal i no verbal” 
i el dels “components de les habilitats socials”. 

Estan relacionats entre si, ja que la comunicació verbal i no verbal es refereix 
als components conductuals de les habilitats socials. 

3·· Per a què són importants les habilitats socials? 

Per adaptar-nos millor al nostre entorn mitjançant una comunicació adequada 
amb els altres. En l'àmbit personal, incrementen l'autoestima i l'autoconcepte. 

4·· Elabora un mapa conceptual dels components de les habilitats socials. 

 
 

 

 

 

 

 

Components 
conductuals 

Comunicació      
no verbal 

Comunicació 
paralingüística 

Comunicació 
verbal 

Components 
cognitius 

Percepcions sobre  
l'ambient 

Variables 
cognitives de 

l'individu Components 
fisiològics 
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5·· Imagina que un grup de mestres vol millorar les seves habilitats socials 
per parlar en públic. Descriu els passos que seguiries en el disseny d’un 
entrenament adequat per a ells.  

Els passos a seguir (de forma molt esquemàtica) poden ser: 

– Definició dels objectius i explicació del procediment a les persones 
destinatàries. El formador explicaria als assistents com s'aconseguirà una 
millora en “parlar en públic” i planteja els objectius. 

– Modelització. En aquesta fase podem mostrar vídeos de bons oradors per 
comentar, amb l'ajuda del formador, com es desenvolupen. 

– Assaig conductual. Podem preparar un role-playing en què algú parli uns 
minuts sobre un tema. Tots els membres del grup han de ser actors i 
observadors.  

– Retroalimentació. Els assistents, amb l'ajuda i els comentaris del formador, 
comenten les seves observacions i la seva proposta de millora.  

– Modelatge. A partir d'aquesta informació es repeteixen altres exercicis i 
representacions en què ja s'incorporin les millores proposades. 

– Reforç. El dinamitzador animarà els participants quan vagin millorant i 
aproximant-se al comportament desitjat en una exposició oral. 

– Generalització. Es pot proposar una última activitat en què els educadors 
posaran en pràctica l'après en alguna reunió real (de treball o de pares). 
D'aquesta forma, aplicaran l'après en una situació no preparada. Habitualment, 
es duu a terme una autoobservació amb la finalitat de posar-ho en comú. 

6·· Indica les similituds i les diferències entre intel·ligència emocional i 
educació emocional. 
La intel·ligència emocional és la capacitat de reconèixer els nostres propis 
sentiments i els aliens, de motivar-nos i de manejar bé les emocions, en 
nosaltres mateixos i en la relació amb altres persones. En canvi, l'educació 
emocional és el procés per millorar les habilitats socials, en treballar i educar 
els diferents aspectes de la intel·ligència emocional i de la comunicació. 

Podem dir que el concepte d'intel·ligència emocional fa referència a una 
característica, un tipus d'intel·ligència i que l'educació emocional planifica la 
intervenció per millorar la intel·ligència emocional. Òbviament, la seva relació 
és estreta, ja que l'educació emocional intervé en les cinc aptituds proposades 
per Goleman, amb la finalitat de millorar les intel·ligències interpersonal i 
personal. 

7·· En parelles, programeu una activitat d’educació emocional 
(contextualització dels objectius i descripció de l’activitat). 

Activitat oberta. Podem facilitar un model de programació d'activitat als 
alumnes o es pot consensuar entre tots.  

Proposem una taula com a exemple: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Títol 

Edat Agrupació Temps 

Materials: 

Objectius: 

Descripció de l'activitat: 
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.: APLICACIÓ :. 

1·· Identifica, en el cas següent, els elements del procés de comunicació. 

El Martí rep una trucada mentre es dirigeix a casa seva en finalitzar la 
jornada laboral. És de nit i està una mica cansat. La trucada és d’una 
amiga que li explica que ha guanyat una entrada per al teatre i que el 
convida a anar-hi amb ella. Ell escolta atentament les paraules de la seva 
amiga, però el seu cansament li impedeix mostrar alegria. 

El Martí és el receptor i l'amiga és l'emissora. El missatge és “la invitació de 
l'entrada de teatre que ha guanyat” que està codificat pel llenguatge oral i 
transmès a través del canal de les ones electromagnètiques del sistema 
telefònic. No se sap amb seguretat si hi ha una comunicació efectiva del tot 
perquè existeix el factor “cansament” i no queda clar si el Martí ha estat atent 
al missatge, l'ha comprès bé i ha enviat una resposta.  

2·· Organitzeu-vos en parelles. Us heu d’asseure un davant de l’altre però 
sense mirar-vos, és a dir, com si estiguéssiu fent una fila. El de davant 
exercirà el rol de “dibuixant” i tindrà paper i llapis, el de darrere 
desenvoluparà el rol de “guia” i li haurà de dictar les instruccions per 
realitzar un dibuix abstracte (aportat pel professor). El dibuixant i el guia 
no poden establir contacte visual ni tocar-se en cap moment. El dibuixant 
no pot parlar ni dir res. El guia haurà de donar instruccions clares i podrà 
veure el dibuix però no assenyalar-lo. El professor donarà un temps límit. 

Es posen en comú les vivències dels diferents rols i es comenta la relació de 
la dinàmica amb el feedback, la comunicació verbal i la no verbal, etc. 

Es tracta d'una activitat oberta i dinàmica. Proposem un exemple de dibuix 
abstracte per donar com a mostra als alumnes:  

 

 

         
         
         
         
         
         
          

 

 

 

  

3·· Observa les figures que representen les emocions bàsiques, elabora un 
esborrany d’aquestes cares al teu quadern i divideix els rostres de les 
diferents fotografies segons les zones que va descriure Paul Ekman i, 
després, descriu la forma i l’expressió de cada una d’aquestes formes. 
Després, compara les teves apreciacions amb l’estudi de Paul Ekman.  
Podràs trobar informació sobre l’estudi FAST a Internet. 

En aquesta activitat, els alumnes han d'explicar quina emoció veuen en cada 
una de les expressions, justificant la seva resposta segons el que observin en 
les diferents zones de la cara.  

En aquesta primera part, es basen en la seva experiència i després l'han de 
comparar amb la informació extreta d'Internet per comprovar si les seves 
apreciacions van en el mateix sentit que l'estudi FAST. 

Estaria bé fer una posada en comú a la classe. 
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4·· Analitza el següent cas i escriu els tres tipus de respostes diferents 
corresponents als tres estils comunicatius que hem vist al capítol. 

Imagina que et trobes en el teu ambient laboral. La teva coordinadora, 
molt sovint, et demana que facis algunes tasques que la teva companya no 
ha acabat i que et quedis temps extraordinari per realitzar-ho sense 
remuneració addicional. Tu estàs molest amb aquesta situació perquè la 
trobes injusta. Avui, la coordinadora t’ha tornat a demanar que et quedis 
mitja hora més. 

Com a exemple, les respostes podrien ser: 

Estil agressiu: N'estic fart de carregar-me la feina dels altres! No em quedaré 
ni un dia més, però què s'ha cregut?... (a més, podria estar fent servir un to de 
veu elevat i fer gestos exagerats). 

Estil assertiu: (nom de la coordinadora), últimament aquesta situació es dóna 
molt sovint, crec que hauríem de revisar les tasques que tenim assignades cada 
un de nosaltres i distribuir el temps de forma més eficaç. Avui m'és impossible 
quedar-me. 

Estil inhibit o passiu: Bé... tenia una mica de pressa però ja m'ho combinaré 
(es mostra incapaç de defensar la seva postura). 
5··  Quines són les habilitats socials, segons Goldstein, que treballaries a 
l’Educació Infantil? Raona la teva resposta. 

Els alumnes hauran de reflexionar sobre la relació entre les diferents habilitats 
socials proposades per Goldstein i les etapes maduratives de l'infant. 

Tenint en compte que en l'àmbit formal el tècnic desenvolupa la seva activitat 
principal a la llar d'infants (de 0 a 3 anys), podem dir que les habilitats que 
més es treballen són les d'iniciació, com saludar, donar les gràcies, atendre... 
A mesura que l'infant va madurant, s'introdueixen habilitats més complexes. 

Solucionari de les activitats de la revista educativa 
 

Suggeriments didàctics  

L'objectiu d'aquest apartat és que l'alumnat llegeixi el text que s'hi 
proporciona, relacionat amb el contingut de la unitat i, a continuació, 
respongui la pregunta que s'hi planteja. 

Aquesta pregunta està destinada a generar un debat (individual o grupal) sobre 
les idees exposades a l'article, per la qual cosa té resposta lliure, ja que el que es 
pretén és que s'hi exposin diferents postures i se n'extraguin conclusions. 

El paper del docent serà moderar el debat suscitat, orientant l'alumnat quan ho 
cregui oportú. 

1·· Cita breument quins components verbals i no verbals s’estan donant en 
aquest procés comunicatiu. Raona quins components són més importants. 

En la situació que s'explica al text prevalen els components no verbals de la 
comunicació: la mirada, el gest i la proximitat entre l'Anne i l'educadora. 
Probablement, l'educadora parlarà a l'Anne amb un to de veu suau, 
tranquil·litzador (components del parallenguatge). Aquesta comunicació no 
verbal és completament eficaç per tranquil·litzar l'Anne. 

L'Anne, degut a la seva edat, també s'expressa mitjançant comunicació no 
verbal, principalment usant el plor. 

 
 
 
 

Pàgina 31 
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2·· A què es refereix l’autor amb el terme “disponibilitat emocional”? 

L'autor es refereix a la capacitat o l'habilitat de l'educadora per captar el 
missatge de l'Anne i donar-li el feedback adequat. L'educadora comprèn 
l'emoció de l'Anne i sap com transmetre-li la seguretat que necessita. 
3·· Creus que l’educadora ha de disposar de certes habilitats socials per 
poder afrontar aquesta situació? Raona la teva resposta. 

Resposta oberta. Els alumnes han de justificar les habilitats que considerin 
necessàries per comprendre les emocions dels infants i facilitar-los el control de 
les emocions aportant-los seguretat.  

Alguns exemples que es reflecteixen al text són: 

- Conèixer els sentiments propis.  

- Expressar els sentiments propis. 

- Comprendre els sentiments dels altres. 

- Expressar afecte. 
 

 

 


