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Precocitat "A un nen se l’educa per gestionar les emo-
cions des del moment que neix" Salut " Sabem que hi
ha mds de 40 malalties amb algun componentpsicoso-
mOtic i que estan relacionades ambles emocions "

"Els conflictes
a la feina tenen molt

a veure ambles
emoeions"
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Bisquerra ~s un pioner en mat~ria
d’educaci6 emocional. Quan de les
emocions ningfl en parlava a la uni-
versitat, ell va crear el postgrau
d’educaci6 emocional ala UB, un re-
ferent. Ara defensa que tamb~ arri-
bi ales escoles i les organitzacions.

Quan s’ha de comen~ar a educar un
hen en la gesti6 de les emocions?
Des del mateix moment que neix. La
manera de mirar-lo o de respondre
ales seves necessitats ~s educacid
emotional. E1 nen, quan neix, 6s
emocid en estat pur, sense cap tipus
de repressi6 ni control, i el que hem
de feral llarg de la vida ~s aprendre
a regular les emocions, entenent
que la regulaci6 6s un equilibri di-
flcil entre la repressi6 i el descon-
trol, i rant una cosa com l’altra po-
den ser perjudicials.

Els pares som els primers que no
hem de reprimir les emocions.
Els pares som el principal model de
comportament. Que els pares, da-
vant d’un comportament infantil,
ens sentim desbordats per la rhbia
i la indignaci6 queens provoca el
hen, 6s lbgic i comprensible, perb el
problema 6s queens posem al seu
nivell i, per tant, no eduquem sin6
que deseduquem.

I qu~ hem de fer?
En primer lloc, hem d’entendre el
valor de la pacibncia, que 6s un dels
primers aprenentatges que han de
fer pares i mestres. Perqub 6s una
competSncia emocional que, quan
els adults l’exercim, ensenyem a
les criatures a posar-la en prhctica.
S~ que aixb 6s fhcil de dir i dificil
d’adquirir.

Qu~ diferencia una persona emoci-
onalment sana d’una que no ho 6s?
Una persona intel-ligent emocio-
nalment 6s una persona que sap es-
tar ise sap comportar arab madure-
sa, equilibri, seny i prudbncia. S6n
persones que tenen conscibncia de
les prbpies emocions per poder-les
regular de manera apropiada. Tam-

b6 s6n conscients del clima emoci-
onal que hi ha en el seu entorn i con-
tribueixen a crear climes emocio-
nalment positius.

Hi ha gaires persones aixi?
No tenim dades estadlstiques per
mesurar-ho perqu~ 6s cost6s (en
temps i diners), per6 no 6s que les
persones es divideixin entre si ho
s6n o no, sin6 que n’hi ha que s6n
mds intel.ligents emocionalment i
d’altres que ho s6n menys en un
continuum de zero a deu. Que ho si-
guin molt, no n’hi ha gaires. Un 50%
estarien del 5 en avall, i un altre
50%, del 5 cap a amunt.

Les persones que s6n m~s intel.li-
gents emocionalment, ~neixen ai-
xi o s’ho han treballat?
Una interacci6 de les dues coses. Hi
ha persones que tenen una capaci-
tat innata. En certa manera, 6s un
factor de personalitat, perb tamb6
es pot aprendre, i aixb per a mi 6s el
m6s important. Per aixb l’educaci6
emocional ha d’estar present ales
escoles i les organitzacions.

Ho esth?
A l’escola 6s una mat~ria pendent
perqub el professorat no ha rebut
formaci6 ni est~ prou sensibflitzat.
La posada en prhctica dep~n del
seu voluntarisme. Es diu que ho
hauria de fer la familia, i hi estic
d’acord. Perb, 6com volem preten-
dre que estiguin preparades les fa-
milies si no ho esth el professorat?
La millor manera d’arribar a les fa-
milies ~s a trav~s de l’escola, enca-
ra que tamb6 es podria fer a trav~s
de ginecblegs i pediatres, que tam-
b~ s6n un sector que cal conscien-
ciar i formar en les compet~ncies
emocionals.

Posi’m exemples de comporta-
mentsintel.ligents emocionalment.
La regulaci6 de la ira ~s important
perqu~ la ira mal regulada pot deri-
var en viol~ncia. E1 control de laim-
pulsivitat, la tolerhncia a la frustra-
ci6 o l’autoestima s6n exemples de
competbncies emocionals que con-
v6 desenvolupar. Tamb6 saber pas-
sar de la impacibncia a la pacibncia,
com comenthvem abans.

Objectiu
"Fer
educa¢i~
emotional ~s
fer
educaci6 per a
la salut"

Pedagogia
"Fa falta una
campanya de
sensibilitzaci6
per parlar de
les emotions
amb
naturalitat"

gL’educaci6 emocional ens fauna
societat millor?
Quan parlem d’emocions pensem
que s6n un fenomen individual, pe-
rb cada cop interessen mds els cli-
mes emocionals, els que es creen en
determinades situacions. Unes
eleccions afecten, per exemple, el
clima emocional col.lectiu.

I com afecten les emocions al clima
laboral?
Les competbncies emocionals s6n
molt importants en la vida laboral
perqub, enla mesura que una perso-
na t6 capacitat per crear climes
emocionals, esth en condicions de
crear lideratges positius. E1 llder 6s
la persona capaq de crear climes
emocionals que afavoreixin que les
persones assoleixin objectius. E1
der ha de ser una persona intel-li-
gent emocionalment. I els conflic-
tes ala feina tenen molt a veure arab
les emocions.

Quins efectes t6 sobre la salut?
Hi ha una relaci6 entre emoci6 i sa-
lut, perqu~ una emoci6 no 6s una
entel~quia, 6s una resposta fisiol6-
gica de l’organisme. Quan experi-
mentem una emoci6 la sentim fisi-
cament perqu~ 6s unarespostaneu-
rofisiol6gica que es pot mesurar en
termes m&dics, i aix6, a la llarga, t6
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repercussions sobre la salut. Sabem
que hiha m6s de quaranta malalties
amb algun component psicosomh-
tic i que estan relacionades ambles
emocions, com les fllceres d’est6-
mac o la hipertensi6 cr6nica. Des-
pr6s hi ha l’ansietat, l’estrbs, el bur-
nout... Fer educaci6 emocional 6s
fer educaci6 per a la salut.

/,I els hospitals tenen en compte la
dimensi6 emocional del pacient?
Les organitzacions sanithries s6n
un sector prioritari perqub sabem
que les persones malaltes, si poden
rebre una atenci6 que respongui a
les seves necessitats emocionals,
poden gestionar millor la seva ma-
laltia. Molta gent que fauna consul-
ta extra, el que m6s necessita, en el
fons, 6s atenci6 emocional, m6s que
una recepta d’un f~rmac. Perb falta
sensibflitat i temps per format el
personal de la salut perqub pugui
entendre millor els seus pacients.

Parlar d’emocions desperta enca-
ra escepticisme.
L’estudi de les emocions 6s un tema
cientlfic, el que passa 6s que hi ha
molta gent que no esth sensibilitza-
dai fms i tot se sent incbmoda parlant
d’emocions. Fa falta una campanya
de sensibilitzaci6 per parlar de les
emocions arab tota naturalitat.~
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