
 

 

Nota de premsa 

 

El desenvolupament emocional i l’escolta 
activa són els recursos educatius online 

més sol·licitats per docents i alumnes 
 

eduCaixa ofereix a les escoles de tot Espanya recursos  

educatius que faciliten als alumnes el millor començament  

en les seves vides a través de la gestió de les emocions 

 
• Estudis recents mostren que els alumnes universitaris amb les 

habilitats emocionals més desenvolupades presenten menys 

símptomes físics, menys ansietat social i depressió, més capacitat 

per solucionar problemes i menys rumiament.  

 

• En aquest context, l’Obra Social ”la Caixa” fomenta que l’educació 

socioemocional sigui atesa i afavorida per la família i la societat, 

però també per l’escola. Per això, eduCaixa ofereix a la comunitat 

educativa activitats sobre aspectes emocionals i socials per 

aplicar-les a l’aula, i facilita que alumnes i docents puguin accedir 

fàcilment a aquests recursos en línia. 

 

• Els recursos virtuals eduCaixa de tipus social i cultural més visitats 

són els que treballen els atributs socioemocionals: Emocions i 

sentiments i Aprendre a escoltar. 

 

• eduCaixa és un complement únic i innovador per a l’educació 

formal de les escoles que pretén promoure el desenvolupament 

personal a través de l’educació emocional i en valors, estimular les 

capacitats pròpies, fomentar l’educació emprenedora, divulgar l’art 

i la cultura, i despertar vocacions científiques. 

 

• El 2014, el projecte eduCaixa va arribar a més de dos milions 

d’alumnes i a més de 7.755 escoles de tot Espanya. 

 

 

 

 

 



 

 

Madrid, 1 d’abril de 2015. Els resultats de diferents estudis sociològics 
elaborats als Estats Units mostren que els alumnes universitaris amb les 

habilitats emocionals més desenvolupades presenten un nombre més petit 

de símptomes físics, menys ansietat social i depressió, un ús més gran 
d’estratègies d’afrontament actiu per solucionar problemes i menys rumiament. 
I és una realitat constatada que la capacitat per atendre les pròpies emocions, 
experimentar amb claredat els sentiments i poder reparar els estats d’ànim 
negatius influeix sobre la salut mental dels estudiants, i, per tant, aquest 
equilibri psicològic afecta directament el rendiment acadèmic final.  
  
En aquest context, l’Obra Social ”la Caixa” adquireix consciència de la 
necessitat que l’educació socioemocional sigui atesa i afavorida, no 
únicament per la família i la societat, sinó també per l’escola. Per aquest 
motiu, l’entitat apuntala la inclusió dels aspectes emocionals i socials en el 
currículum dels alumnes amb l’objectiu de contribuir al seu desenvolupament 

integral i el seu èxit acadèmic, perquè adquireixin noves maneres de pensar, 
actuar i relacionar-se amb el món, amb ells mateixos i amb els altres; 
estimulant el desplegament de talents i potencials al servei de professions 
sentides, productives i creatives. Tot això, amb la finalitat d’apostar per 
persones autorealitzades i felices. 
 
 

Treball socioemocional, el recurs educatiu més sol·licitat 
 

Un dels suports essencials de l’oferta d’eduCaixa és la seva plataforma de 

continguts en línia, dirigida a la comunitat educativa de l’Estat espanyol. A 
través del portal www.eduCaixa.com, amb un sol clic els professors es poden 
registrar al web i descarregar múltiples recursos i materials didàctics que 
podran compartir i comentar amb els seus contactes i companys de professió. 
L’any passat, 652.563 alumnes i docents espanyols van accedir a aquests 
continguts en línia.  
 
Dins l’Àrea Social i de Cooperació Internacional de la plataforma eduCaixa, hi 
ha 157 recursos de diferents temàtiques socials. El més visitat pels usuaris el 
2014 és el d’Emocions i sentiments 1, amb prop de 10.000 visites, doblant 
els accessos al segon recurs més popular, Qualitats personals. 
 

Ambdós pertanyents al projecte d’Educació Socioemocional i adreçats a 
alumnes de primària, són recursos que tenen com a objectiu donar a conèixer 

les emocions i els sentiments que experimenten les persones, per 
aprendre a ser conscients d’allò que cadascú sent en diferents situacions i 
saber expressar-ho. Les activitats s’han dissenyat per projectar-les a l’aula, de 
manera que tot el grup pugui veure les animacions i els exercicis que contenen 
i pugui participar en una sessió dinàmica i entretinguda, i es facin de forma oral.  



 

 
A través d’aquest recurs, es busca afavorir un millor coneixement de les 

emocions bàsiques, així com el reconeixement de les sensacions corporals 
que les acompanyen en el moment en què s’experimenten, i aprendre a parlar 

dels sentiments propis davant els altres. 
 

Un altre exemple que demostra la demanda predominant de l’aplicació dels 

aspectes socioemocionals a l’aula es troba dins l’Àrea Cultural. Es tracta 
d’un àmbit que recull recursos vinculats a l’art, la música o el teatre com a eines 
de creixement personal i motor social. Entre aquests recursos, només n’hi ha 
un que presenta un contingut de treball més gran en el terreny personal, 
empàtic i emocional, que no pas en el pla cultural o artístic. És Saber escoltar, 
el més popular de tots el 2014, amb prop de 25.500 visites. 
 
Saber escoltar posa èmfasi en la importància de l’atenció, l’escolta activa de 

l’altre, el respecte del torn de paraula… Per posar-lo en pràctica, es 
proposen diferents activitats, des de l’audició d’un conte fins a una activitat en 
la qual el torn de paraula es representa amb un pal. Els principals objectius 
d’aquesta activitat consisteixen a fer comprendre la importància d’escoltar amb 
atenció per poder aprendre, treballar l’audició atenta i aprendre a respectar el 
torn de paraula. 
 

 

L’educació exigeix emocions. Els nous temps exigeixen  

desenvolupar les capacitats d’infants i joves, i canviar  

les consignes acadèmiques. 

Borja Vilaseca 

 
 

Un món d’activitats educatives 
 
eduCaixa engloba recursos pedagògics, innovadors, pràctics i de fàcil 

accés, amb propostes educatives pensades per despertar habilitats 
emprenedores, potenciar vocacions científiques i divulgar l’art i la cultura, i 
també per promoure el creixement personal fomentant els hàbits saludables, 
l’educació en valors i la sensibilització social. Amb aquesta finalitat, i fruit de 
l’experiència i el compromís que l’Obra Social ”la Caixa” manté amb el món 
educatiu, eduCaixa posa a disposició de les escoles una àmplia oferta 

educativa. L’any passat, eduCaixa va arribar a 7.755 escoles de tot Espanya 
i a un total de 2.014.289 alumnes. 
 
 
 



 

 

Més informació: 

 

Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 

Ariadna Puig: 934 044 095 / 626 282 905 / apuig@fundaciolacaixa.es 

Sala de Premsa Multimèdia 

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 
 


