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FIGUERES�ACTUALITAT

La pedagoga Arantxa Ribot
forma part d’un equip d’investi-
gadors de la Universitat de Bar-
celona (UB) que treballa en la de-
terminació d’unes pautes sobre
les eines emocionals amb què cal
equipar els preadolescents per
enfrontar-se a la vida. La investi-
gació se centra en 500 preado-
lescents, amb edats entre 11 i 12
anys. Arantxa Ribot ha traslladat
els qüestionaris a una bona pila
d’alumnes de Catalunya, els seus
pares i els seus mestres, i entre
aquests n’hi ha una vintena de
sisè del CEIP Parc de les Aigües
de Figueres.  

Del que es tracta, segons expli-
ca Arantxa Ribot, és que l’alum-
ne es descrigui a si mateix, que els
seus pares diguin com és el seu fill
i que el seu tutor també digui com
el veu. “Està demostrat que els
nanos que tenen la capacitat de
regular les seves emocions i que
poden connectar amb les emo-
cions dels altres de forma positi-
va tenen més èxit acadèmic”,  ex-
plica Arantxa Ribot, que també
assenyala que “contràriament a
això, les investigacions psicope-
dagògiques també mostren que
quan les persones se senten inse-
gures de les seves capacitats o de
l’entorn, les seves possibilitats de
tenir èxit en els seus projectes es
redueixen enormement”. 

La investigació que està realit-
zant la UB, conjuntament amb la
Universitat Blanquerna i la Uni-

versitat Esat Stroudsburg dels
Estats Units, busca poder equi-
par els nens i els preadolescents
adequadament perquè desenvo-
lupin un sa equilibri psicològic,
unes relacions socials positives i
un alt rendiment escolar.

Llicenciada en Pedagogia per
la UB, Arantxa Ribot va fer un
postgrau en Acolliment, Adopció
i Postadopció de la UB i la Uni-
versitat Ramon Lull. Ara està
cursant un màster en Educació

Emocional a la UB. Col·labora
amb el departament del GROP
d’aquesta universitat en algunes
recerques, entre elles la que ha
portat a terme a Figueres.

Pinzellada biogràfica
Arantxa Ribot Horas va néixer a
Barcelona el 1985, i es dóna la cu-
riosa circumstància que la seva fa-
mília paterna és, des de fa moltes
generacions, de Portbou. És lli-
cenciada en Pedagogia per la UB.
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PRÀCTIQUES EDUCATIVES D’ALUMNES, PARES I MESTRES

La pedagoga Arantxa Ribot ha tret un mostreig dels alumnes més grans del CEIP Parc de les Aigües�

La UB valora una escola de Figueres per
a un estudi sobre educació emocional

El qui va ser cap d’estudis i se-
cretari de l’IES Ramon Munta-
ner  i catedràtic de Filosofia de
l’IES Alexandre Deulofeu de Fi-
gueres, Joan Manuel del Pozo, ha
estat premiat com a col·legiat
d’honor pel Col·legi Oficial de
Metges de Catalunya. Del Pozo va
deixar petja a Figueres per la seva
vinculació no només amb la do-
cència sinó també amb l’àmbit
polític socialista. REDACCIÓ | FIGUERES 

El Col·legi de Metges
premia Joan M. del Pozo

VA SER PROFESSOR A FIGUERES

Les dades que obté Arantxa Ribot són confidencials. ROGER LLEIXÀ

Breus

La convocatòria dels Premis
Nayra 09 de l’Observatori de les
Dones Immigrades s’ha tancat
amb la presentació de setze pro-
jectes de Bones Pràctiques i sis
d’Idees de Projecte. Ja està tot a
punt perquè el 27 de novembre se
celebri l’acte de lliurament dels
premis, al Consell Comarcal de
l’Alt Empordà. Els 22 projectes
que s’han presentat es poden
consultar a Internet www.inmi-
gradas.org. Un jurat format per
experts i professionals dels dife-
rents àmbits d’atenció a les per-
sones s’ocupa d’entregar aquests
premis, que tenen, entre d’altres
característiques, l’especificitat, la
participació, el pluralisme, la
transversalitat, la no-discrimina-
ció, la transferibilitat i la promo-
ció de capacitats. REDACCIÓ | FIGUERES 

Un total de vint-i-dos
projectes concorren 
als Premis Nayra 2009
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APUNTS

Yolanda Milán

aber controlar les
emocions negatives
està directament pro-

porcionat a saber controlar les
situacions que generen con-
flicte, tant sigui a nivell intern
com extern. Per tant, si prete-
nem que els nostres fills/es ar-
ribin al màxim desenvolupa-
ment possible de totes les se-
ves capacitats, no podem obli-
dar la importància que les
emocions tenen en el seu des-
envolupament personal i so-
cial. El CEIP Parc de les  Ai -
gües és un clar exemple del
treball ben fet.  Guanyador del
1r premi d’Experiències Peda-
gògiques Josep Pallach 2008
amb el treball L’educació emo-
cional com a eina de prevenció
en l’entorn escolar, ha col·la-
borat en el treball d’investiga-
ció de la pedagoga Arantxa Ri-
bot, adreçat a la influència que
les famílies tenim envers l’e-
ducació emocional dels nos-
tres fills/es. Podem sentir-nos
orgullosos del treball i la línia
d’aquesta escola.

S

LA IMPORTÀNCIA
DE LES EMOCIONS

Regidora d’Educació de Figueres

Dimarts, 23 de novembre del 2009

A les vuit del vespre al Cercle Sport Figuerenc (c/ Monturiol, 3 - Figueres)
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Xerrada - Col·loqui

La LEC i el futur de l’educació a Catalunya
amb Irene Rigau i Meritxell Ruiz

Diputades al Parlament de Catalunya
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