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Agraïments

Els coneixements adquirits al llarg d’aquesta recerca han estat fruit de la 

intervenció d'un nombre considerable de persones, a les quals desitjo expressar el 

meu agraïment més sincer per haver-me ajudat, encoratjat i per haver-me fet 

sentir recolzada durant tot aquest temps. 

Des d'aquí vull dirigir-me especialment als meus directors de tesi, el Dr. Rafel 

Bisquerra i el Dr. Joan Mateo. Tot i que les paraules mai faran justícia a tot 

l’agraïment que els voldria expressar, sí que puc afirmar que per a mi ha estat un 

goig, una gran sort i tot un privilegi que la meva tesi hagi estat dirigida per amdós. 

Al Dr. Rafel Bisquerra, pels seus consells i indicacions, el seguiment constant que 

m’ha fet dia a dia durant cinc anys, així com per l’estima, suport i confiança que 

sempre m’ha demostrat; amb ell he après què és l'educació emocional en la 

teoria, i el que és més important, m’ha demostrat amb el seu tracte respectuós i 

amb la seva forma de guiar-me, com es du a la pràctica. Al Dr. Joan Mateo, pel 

seus valuosos coneixements, les seves acurades revisions i les seves oportunes 

orientacions, que sempre han aportat llum al camí que calia seguir per a què la 

tesi anés avançant de forma adient. Aquesta tesi és fruit del nostre esforç conjunt.

Malgrat que el temps era del que menys disposaven, els meus estimats directors 

de tesi sempre han atès els meus dubtes amb cura, dedicació i molta paciència, 

aconseguint que en cap moment hagi tingut la sensació de caminar sola o a les 

palpentes. Sempre els he sentit al meu costat, acompanyant-me en aquest llarg 

camí. Sempre. I per acabar,  deixar constància de la seva inqüestionable qualitat 

humana i professional. Ells han afavorit el meu creixement intel·lectual, i sobretot, 

el meu creixement personal. 

També vull aplaudir amb paraules el professorat del Departament de Mètodes 

d’Investigació i Diagnòstic en Educació, al qual expresso la meva més sincera 
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gratitud, admiració i reconeixement per tot el que he après, per la seva dedicació, 

la vocació docent despresa i l'educació integral rebuda. Voldria destacar la 

importància de la intervenció de la Dra. M. Paz Sandín en la part empírica de la 

tesi, així com les seves mostres de suport i confiança.  I a la M. Paz Pérez, per la 

seva eficiència i delicadesa de tracte. 

Vull dirigir-me de forma especial als membres del GROP (Grup de Recerca en 

Orientació Psicopedagògica), en el si del qual s’originà aquest estudi. Desitjo 

manifestar la meva gratitud al Dr. Francesc Martínez, que ha tingut un paper 

cabdal en el desenvolupament de la part avaluativa d’aquesta tesi i del qual 

sempre he rebut el seu recolzament desinteressat. Igualment, em complau 

dedicar unes paraules de reconeixement a algú també molt especial per a mi, a 

qui m’uneix un profunda consideració professional i una sincera amistat,  la Dra. 

Núria Pérez, amistat que hem fet anat fomentant mitjançant entranyables 

converses virtuals, sovint compartides a hores intempestives. 

També voldria fer una menció especial al Col·legi La Salle Bonanova, que ha 

obert les portes a la innovació educativa a través de l’educació emocional. Així 

mateix, desitjo agrair a la direcció del centre, en especial al Germà Josep M. 

Ramos, al Germà Joaquim Morató, al Sr. Florenci Bové, al Germà Joan Marginet i 

a tots els coordinadors de cicle, l'interès constant i el recolzament facilitat en el 

procés d'introducció de l'educació emocional en el centre, que demostra la seva 

qualitat humana i sensibilitat pedagògica. I encara que resulti quelcom intangible, 

el suport moral rebut en tot moment i el reconeixement de la feina realitzada, han 

esdevingut molt més importants del que en principi podria semblar. Per aquesta 

raó, resulta difícil poder expressar sobre el paper la rellevància d’aquesta actitud, 

que diu molt del centre i de l’equip humà que hi ha al darrera.

Un agraïment especial a tot el professorat del Col·legi La Salle Bonanova, pel seu 

ajut incondicional i la seva col·laboració durant l’aplicació i avaluació del programa 

d’educació emocional; sense ells, aquesta tesi no hauria estat possible. De la 

mateixa manera, no voldria deixar de fer constar la implicació, l’actitud receptiva i 
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respectuosa, així com la gran sensibilitat pedagògica del professorat de primària i 

dels tutors de 4t d’ESO al llarg de tot aquest procés.

El meu reconeixement i agraïment més sincer a tots els alumnes que han 

participat i que han estat els veritables protagonistes d’aquest projecte, en 

especial els alumnes de primària i de 4t d’ESO. Un record especial als meus 

alumnes de les diferents promocions de 4t d’ESO « A », dels quals he tingut el 

privilegi de ser la seva tutora. Desitjo fer extensible aquest record a l’Elisabet 

Sopesens, alumna de batxillerat que m’ha permès gaudir de la tutorització del seu 

treball de recerca sobre aquest tema que ens apassiona. A tots ells els dec 

l’oportunitat d’haver après tantes coses sobre l’educació emocional. I als pares i 

mares, que fan que tot aquest aprenentatge comenci i es fomenti des de casa. 

Tampoc vull deixar de fer constar l’actitud amable i servicial de tot el personal no 

docent del centre, que han facilitat que la disposició de recursos materials mai 

hagi estat un problema.  

Agraeixo molt sincerament a les persones que m’han recolzat de tantes maneres, 

oferint-me la seva amistat o el seu suport professional, especialment en aquesta 

etapa de la meva vida: Èlia López, Jordi Puig, Josep Redorta, Hermínia Gomà, 

Marcelo Andrés Saravia, Juani Mesa, Josep Manel Ballarín, Mireia Cabero, Maria 

García, Esteve Hernández, Marc Gual, Albert Mallart, Isabel Romañá, Manel 

Martínez, Germà Antonio Girón, Germà Fermín Hermosilla, Jordi Molina, Adolf 

Redaño, Francesc de Lanuza, Mercedes Corredoira, Rosa M. Blas, Migdalia 

Freites, Alba Lucía Reinoso, Maria Angelica Cisternas, Sofía Vázquez, Joan 

Barangé, Albert Espelt, Mercedes Sampere, Isabel Giralt, Pepa Adell, Montse 

Victoria, Víctor Codina, Eduardo Rubio, Albert Almazor, Anna Carpena, Àlex Fiol, 

Sebastián Bonilla, Joan Carles Vilà i Maria Urgell. 

I a tots aquells que no he citat explícitament i que també m’han ajudat, 

personalment o professionalment, per a què pogués acabar aquesta tesi doctoral. 
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Finalment, vull dedicar aquesta tesi doctoral a la meva família, pel seu 

recolzament moral, i en especial al meu germà Jaume, per la seva paciència 

inesgotable atenent els meus dubtes informàtics i audiovisuals durant tots aquests 

anys. I concloc expressant públicament el més emocional dels agraïments al meu 

marit, en Joan. Per les renúncies compartides, per la seva càlida tolerància, pel 

permanent amor demostrat. 

A tots ells, moltes gràcies. 

Meritxell Obiols 
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Presentació

La tesi doctoral que presentem a continuació és fruit de la meva implicació com a 

membre del GROP, així com del meu interès personal per afavorir la introducció 

de l’educació emocional dins l’àmbit escolar.  

Aquesta recerca forma part d’un procés molt més llarg que ja porta temps 

desenvolupant-se. En aquest sentit, la tesi s’erigeix com a hereva d’un projecte 

originat dins el GROP (Grup de Recerca en Orientació Psicopedagògica), 

pertanyent a la Universitat de Barcelona. El GROP fa molts anys que ha fet de 

l’educació emocional la seva línia d’investigació i aquesta tesi correspon a la fase 

del seu projecte corresponent a l’aplicació i avaluació de programes. 

Per tant, fent un esforç de transportabilitat que atorga validesa externa a la tesi, 

ens inserim dins aquest corrent investigador, afavorint que l’educació emocional 

s’introdueixi i s’apliqui, per començar, en el Col·legi La Salle Bonanova, tot donant 

lloc amb el pas del temps, a la introducció de l’educació emocional a altres 

centres de la mateixa congregació. Així doncs, els resultats d’aquesta tesi 

permetran donar un pas més en aquest procés de desenvolupament del projecte 

del GROP, la qual cosa li aporta un valor afegit, ja que és un tesi que pretén 

respondre a uns objectius més elevats.

Pel que fa a la seva estructura, es planteja en set capítols que descrivim a 

continuació:  

En el capítol 1 d’introducció exposem el motius personals que expliquen l’elecció 

de l’educació emocional com a tema d’estudi, plantegem el problema, formulem 

els objectius que  pretenem assolir i presentem el marc general de la investigació. 

A continuació, es presenta l’estat de la qüestió en el capítol 2, en el qual establim 

el marc teòric de les emocions, mitjançant el qual s'identifiquen els conceptes 
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principals relacionats amb l'educació emocional. Tota aquest revisió teòrica i 

conceptual pretén aclarir l'abast de la recerca i té el propòsit de justificar 

l’actualitat del tema, a més de fonamentar la nostra investigació empírica.  

Al capítol 3 s’exposen els arguments que justifiquen la necessitat de l’educació 

emocional, així com els seus antecedents. S’apunten les seves característiques 

generals i com es poden desenvolupar les competències emocionals. 

Seguidament, s’ofereix una visió general dels programes d’educació emocional 

actualment vigents. 

En el capítol 4 presentem el programa d’educació emocional que hem aplicat i 

avaluat en aquesta recerca, tot justificant el seu disseny i elaboració. 

Al capítol 5 exposem la metodologia emprada, que permet identificar la naturalesa 

de la nostra recerca, explicant les característiques de l'estudi empíric dut a terme i 

l'organització i disseny del procés d'investigació.  

El capítol 6 presenta l’estudi empíric realitzat al llarg de cinc anys i que 

desenvolupem en quatre apartats, relacionats amb les fases del model avaluatiu 

aplicat en aquesta recerca, el model CIPP. El propòsit d’aquest capítol és 

descriure i valorar l’experiència de treball que hem dut a terme per incorporar 

l’educació emocional en el Col·legi La Salle Bonanova. La metodologia seguida 

pretén esbrinar si les competències emocionals de l’alumnat de primària i 

secundària  evolucionen positivament amb l’aplicació del programa.  

Per acabar, en el capítol 7 presentem les conclusions sobre l’estudi realitzat, les 

quals ens proporcionaran, sens dubte, noves pautes de reflexió a considerar en 

posteriors investigacions.

En els annexos incloem tota la documentació i material emprat al llarg d’aquests 

anys i que complementa la recerca descrita, a més d’ajudar a la comprensió 

global del treball dut a terme per desenvolupar el programa d’educació emocional 

en el Col·legi La Salle Bonanova. 


