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E
l concepte d’educa-
ció emocional a 
casa nostra té poc 
més d’una dècada 

de vida, però ha sacsejat 
alguns fonaments de 
l’educació tradicional, 
basada sobretot en la 
transmissió de coneixe-
ment de professor a 
alumne. Tot va començar 
el 1995, quan el psicòleg 
nord-americà Daniel 
Goleman va publicar el 
llibre Intel·ligència emoci-
onal i es va convertir en 
un bestseller mundial. 
L’autor i, amb posteriori-
tat, altres investigadors 
van obrir la porta del 
debat sobre si cal aplicar 
l’educació emocional a les 
aules.  

Des del Criatures hem 
plantejat les mateixes 
preguntes a destacats 
representants de cada 
àmbit: Rafael Bisquerra, 
catedràtic d’orientació 
psicopedagògica a la Uni-
versitat de Barcelona 
(UB) i director del post-
grau en educació emocio-
nal i benestar d’aquest 
centre, i Alberto Royo, 
professor de secundària, 
titulat superior en gui-
tarra clàssica i que està 
preparant la seva tesi doc-
toral a la Universitat 
Complutense de Madrid. 
Royo és autor del recent 
llibre Contra la nueva edu-
cación (Plataforma Ed.), 
que qüestiona entre altres 
tendències l’efectivitat de 

l’educació emocional 
aplicada al professorat i 
l’alumnat. 

Segons Bisquerra, 
l’educació emocional és 
“un procés que s’aprèn i 
que té com a objectiu el 
desenvolupament de 
competències emocio-
nals: la consciència i 
saber-nos gestionar les 
emocions (por, frustració, 
tristesa, alegria, empipa-
ment...) és un pas essen-
cial per establir bones 
relacions amb altres per-
sones i fer possible la con-
vivència en pau”. L’expert 
defensa que l’educació 
emocional millora la tra-
dicional perquè l’alumnat 
compta amb més eines i 
recursos per estar més 
“motivat, més atent i con-
centrat”. “I el fa respec-
tuós amb el docent. Es 
redueix la conflictivitat i 
també el fracàs escolar. I 
el professorat, en saber 
gestionar les emocions, 
redueix l’estrès, manté 
l’autoritat i empatitza 
millor”. Bisquerra va ser 
pioner al món el 2002 a 
dissenyar i dirigir un 
postgrau universitari de 
dos anys sobre educació 
emocional i benestar. 
Amb els anys, hi hagut un 
degoteig d’universitats 
(Màlaga, Lleida, 
Madrid...) que s’hi han 
afegit. 

En canvi, per a Alberto 
Royo (Saragossa, 1973), 
l’educació emocional és 
“una estratègia més de 
devaluació del coneixe-

Com cal educar la canalla? La 
solució pot estar en l’equilibri

ment”. “Ensenyar acadè-
micament i aprendre les 
diferents disciplines ja 
pot ser en si mateix emo-
cionant –explica–, i no 
crec que necessitem una 
assignatura pròpia per 
ensenyar emocions, 
diguin el que diguin teo-
ries gasoses com les de 
l’emoció o les intel·ligèn-
cies múltiples”. Royo és 
contrari a l’entrada a 
classe de l’educació emo-
cional. “No crec que faci 
falta una assignatura 
d’educació emocional a 
l’aula. Crec que els profes-
sors ja eduquem des del 
punt de vista emocional. 
Quan un alumne escolta i 
analitza una gran obra o 
participa en una interpre-
tació musical està edu-
cant les emocions, el gust 
estètic, la sensibilitat 
artística, el paladar musi-
cal”. El docent pensa que 
“l’afectivitat està unida a 
l’aprenentatge i no cal 
allunyar-la del seu con-
text natural”. Royo sub-
ratlla que “no tot ha 
d’aprendre’s (ni pot 
aprendre’s) de manera 
afectiva o amb embadali-
ment: hi ha coses que un 
ha d’aprendre encara que 
resultin poc atractives”.  

I els coneixements? 
El filòsof i pedagog Grego-
rio Luri, autor del llibre 
Mejor educados (Ed. 
Ariel), qüestiona l’educa-
ció que promet educar en 
la felicitat i en el compro-
mís de fer de l’alumnat 

Emocional  
o tradicional?

Un debat que porta no poca controvèrsia: educació emocional o tradicional? El director 
del postgrau en educació emocional i benestar de la UB, Rafael Bisquerra, defensa 
aquesta formació, mentre que el professor i escriptor Alberto Royo la qüestiona

OPCIÓ. A la granja escola La Granja fa una dècada que 
formen en educació emocional docents i alumnes.

persones millors. Luri es 
pregunta: “Però, ¿es pot 
ser una persona millor 
sense coneixements, 
sense capacitat per man-
tenir l’atenció, sense com-
petències, sense hàbits?” I 
planteja: “Pensi en el seu 
propi món abans de res-
pondre a aquesta pre-
gunta: ¿es pot ser creatiu 
sense tenir coneixe-
ments? I la memòria, ¿és 
una molèstia per tenir 
coneixements?” Luri des-
confia de les escoles que 
“posen gran entusiasme a 
deixar ben clar que no són 
tradicionals”. I ho argu-
menta: “Viuen en la fanta-
sia que una escola no pot 
ser bona si no ha trencat 
amb la tradició pedagò-
gica. Es defineixen amb 
fórmules retòriques sofis-
ticades darrere de les 
quals no hi ha cap contin-
gut clar: la psicologia posi-
tiva, l’educació emocional, 

Sobre el fracàs escolar 
Algunes reflexions 
 
e 
Per al professor Alberto Royo el fracàs escolar no és 
una qüestió estadística, sinó que “és que un alumne 
passi de curs sense saber”. L’escriptor argumenta que 
“el nostre sistema està condicionat per la recerca d’una 
equitat que ens proporciona molts alumnes mediocres 
i molt pocs d’excel·lents, i per uns plantejaments que 
consideren accessori el coneixement”. El docent 
afirma: “La principal responsabilitat que un alumne no 
sàpiga és d’ell mateix. Podem buscar factors externs, 
però si un alumne s’esforça –i més en un sistema edu-
catiu que no és precisament exigent– és difícil que no 
s’acabi titulant. La raó i l’experiència ens demostren 
que els alumnes que estudien més treuen més bones 
notes”. Royo pensa que perquè un alumne “sigui autò-
nom se li ha d’exigir, i perquè sigui crític ha de tenir 
coneixements”. I afirma que un professor no caldria 
que s’esforcés “a guanyar-se l’autoritat, sinó que 
aquesta autoritat intel·lectual, que s’ha perdut, hauria 
de ser assumida per tots”. “Un adult respecta qui sap 
més que ell. Doncs amb els alumnes, igual”, conclou. 
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Flors de Bach 

Captivada per uns 
Dracs màgics

Aquesta història no té a veure amb 
en Puff, el drac màgic que vivia 
al fons del mar, ni amb el drac 

de la llegenda de Sant Jordi, que revi-
farà de nou ben aviat. Els dracs que em 
van captivar fa pocs dies són uns al-
tres. Vesteixen de groc i habiten la cor-
ba sud del Palau Blaugrana els dies de 
partit. La seva màgia i la seva força són 
tan irresistibles que no cal que et mi-
rin ni que et toquin. Acudeixen al Pa-
lau en comitiva i la intensitat creixent 
dels seus càntics, a mesura que es van 
atansant, és suficient perquè es pro-
dueixi l’encanteri. Encara no havien 
arribat i ja em tenien rendida.  

Vaig poder constatar, una vegada 
més, que estem plens d’idees prefi-
xades i d’estereotips, i que prejutgem 
les persones i les coses des de la més 
absoluta desconeixença. Als que fan 
coses diferents de les que fem la ma-
joria i són capaços d’estar-se un par-
tit sencer cantant i saltant, com fan 
ells, els tenim per eixelebrats o per 
una mica tocats del bolet. Si això és 
haver perdut la xaveta, sol·licito ser 
admesa al club dels que l’han perdut. 
Només calia donar un cop d’ull a la 
resta de les grades per comprovar que 
els suposadament guillats s’ho esta-
ven passant força més bé que els apa-
rentment entenimentats. Fins i tot 
quan la situació es va posar una mica 
magra, la festa i l’animació seguien 
sent més importants que el resultat. 
La seva alegria contagiosa va obrar el 
miracle que mantingués els meus 
ànims intactes quan el rival del Bar-
ça –ni més ni menys que el Madrid– 
es va situar sis punts per davant nos-
tre en l’últim quart.  

Em va cridar l’atenció un manifest 
component tribal, d’identificació i 
pertinença a uns colors i a una iden-
titat, impecablement expressat. En-
tregar-se en cos i ànima, i de princi-
pi a fi, a l’animació del propi equip, en 
comptes d’anar contra el rival, i fer-
se presents a través dels càntics i no 
dels insults, és més propi de sensibi-
litats refinades que de patrons de 
comportament primitius. Tots els 
camps i pistes d’esports base de casa 
nostra s’haurien d’omplir de Dracs 
màgics que obrin aquest mateix en-
canteri i encomanin aquest tarannà 
fantàstic als pares i mares que perden 
la xaveta –aquests sí que la perden– 
en els partits dels seus fills. 

Us ho confesso, estimats Dracs. 
Vosaltres us vau enamorar del Barça 
i jo em vaig enamorar de vosaltres.

Eva Bach 

Eva Bach, escriptora  
i pedagoga, aporta 
reflexions sobre la 
comunicació entre 
pares i fills a 
partir d’una 
frase que ens 
ajudi a educar 

les intel·ligències múlti-
ples... Davant d’això hi ha 
les escoles tradicionals, 
plenes d’imperfeccions, 
però que acumulen una 
llarga experiència d’assa-
jos i errors que hauríem 
de tenir en compte”, diu.  

Bisquerra, per la seva 
banda, creu que l’adquisi-
ció de coneixements, la 
disciplina i l’esforç no són 
incompatibles amb l’apre-
nentatge de la gestió emo-
cional. “Un professorat 
amb altes competències 
emocionals està en millors 
condicions per fer front als 
reptes de la docència dià-
ria. Entre els alumnes ben 
entrenats emocionalment 
hi ha una disminució de la 
conflictivitat i un augment 
de la capacitat d’atenció. 
Estar en silenci és un dels 
requisits bàsics per parar 
atenció i, en conseqüència, 
millora el rendiment aca-
dèmic”. ¿I com s’introdu-

eix a les aules? “Primer cal 
un compromís polític 
general des de l’adminis-
tració perquè s’aposti pels 
beneficis de l’educació 
emocional. A les Canàries i 
a Castella-la Manxa s’han 
fet alguns passos introdu-
int-la com a assignatura. 
Després cal una sensibilit-
zació del professorat. Ara 
qui vol formar-se ho fa per 
iniciativa pròpia, pagant-
s’ho de la seva butxaca. I, a 
vegades, ho fan a contra-
peu, amb els companys i la 
direcció en contra”, 
lamenta Bisquerra.  

La felicitat 
A la granja escola La 
Granja, de Santa Maria de 
Palautordera (Vallès Ori-
ental), fa una dècada que 
les germanes Cristina i 
Susana Gutiérrez oferei-
xen formació en educació 
emocional tant a docents 
com a alumnes i a empre-

ses amb uns resultats 
“sorprenents”, reconeix la 
Cristina. “Els professors 
aprenen a confiar i empa-
titzar més amb l’alumnat i 
reforcen la seva autoritat. 
Els estudiants guanyen 
autoestima i tolerància a 
la frustració, i aprenen a 
ser més col·laboratius i a 
valorar les capacitats de 
companys que mai havien 
tingut en compte”, detalla.  

Albert Royo, però, 
insisteix que “a l’escola 
s’hi va a aprendre, no a 
buscar la felicitat”. I 
defensa que no es pot 
aprendre sense esforç i 
disciplina, i igualment 
sense capacitat d’atenció. 
“Això no significa que un 
no pugui gaudir i ser feliç 
aprenent. Siguem clars: 
l’amor pel coneixement 
no es descobreix ni amb 6 
anys, ni amb 15. A l’escola 
s’hi va obligat  
i no passa res”.e 

Per a més 
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