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La realització d‟aquest projecte ha estat possible gràcies a una llicència 

d‟estudis retribuïda concedida pel departament d‟educació de la Generalitat 

de Catalunya, en la modalitat B1 del curs 2008-2009. Resolució 

EDU/2276/2008, de 9 de juliol (DOGC núm. 5176 18/07/2008)). 

 El departament d„educació no és el responsable de les despeses originades en 

el desenvolupament i creació del projecte. 

La utilització d‟imatges referents a Picasso ha estat autoritzada per VEGAP, per 

al seu ús didàctic, no comercial.  
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       Els sentiments i les emocions.  

Segons Vallés Arándiga (2008:  44) podem diferenciar els fenòmens afectius: 

EMOCIONS, SENTIMENTS I ALTRES AFECTES. 

        “L’EMOCIÓ com una reacció intensa i relativament breu de l’organisme, 

que va   acompanyada de moviments expressius, especialment del rostre, i que 

està associada a sensacions corporals.  Les emocions són reaccions corporals a 

les informacions (coneixement) que rebem en les nostres relacions amb l’entorn. 

(Vallés Arándiga, 2008: 45)” 

       “Els SENTIMENTS,  diu l’Antonio Vallés, (2008  : 49) que és l’estat 

psicològic que segueix a l’emoció, encara que no necessàriament ha de passar 

una emoció per a què es produeixi un sentiment; pot aparèixer independentment 

de les emocions.  El sentiment és un estat afectiu més estructurat, complex i 

estable que les emocions. (...) és menys intens però més llarg en el temps. 

“(...) Un  conjunt de sentiments del mateix estil, provoca un estat d’ànim  (Vallés 

Arándiga, A. 2008  :49).  

Mai no hem d‟oblidar que “EL QUE PASSA AL NOSTRE VOLTANT ENS 

AFECTA I ENS EMOCIONEM.  AQUESTES EMOCIONS CREEN EN 

NOSALTRES  UNS SENTIMENTS”.  Per això, el PENSAMENT que tenim sobre 

allò que ens passa provoca que les emocions i els sentiments vagin cap un pol 

positiu o cap un pol negatiu. Tenen un paper molt important en la motivació i en 

l‟adaptació social i personal dels individus. 

D‟aquí la rellevància de treballar sentiments i emocions amb els infants, no 

només per a reconèixer-los  en sí mateix/a i en els altres (a través dels senyals 

corporals), sinó per a saber-los expressar (amb moviment o verbalment) i 

controlar en els llocs i amb les persones . 

Per a treballar amb els nens i nenes els sentiments i les emocions s’ha de fer a partir de 

les bàsiques a partir de les quals es poden definir molts subtipus que van integrant en el 

seu vocabulari a mida que creixen. 
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 Així, les emocions bàsiques que podem treballar en aquest projecte són 

aquelles que ens permeten fer-ho especialment a través de la interpretació dels 

rostres, dels retrats i autoretrats i de la manifestació a través de la pròpia cara 

(les expressions facials i corporals ens permeten expressar-les i interpretar-les): 

ALEGRIA, TRISTESA, IRA, FÀSTIC, POR, SORPRESA. 

Les obres de Pablo Picasso, permeten treballar amb els nens els sentiments i 

les emocions, a cercar una comunicació a través dels colors, de les robes, de les 

expressions de les cares,... Aquest artista té etapes molt marcades, representa, 

amb els quadres, els estats d‟ànims i experiències que ell i el seu entorn han 

passat en moments molt concrets (canvis de parella, depressions, guerres, 

postguerra, la pobresa, ser pare, la mort,...).  

Sovint són cares abstractes, plasmades amb un surrealisme que, fins i tot, ens 

porta més a voler-la mirar, analitzar i proporciona als infants més llibertat alhora 

pintar per expressar els propis sentiments i emocions, sense por de no fer 

autoretrat prou realista. 

Picasso és surrealista en la majoria d‟obres, però sempre es veu alguna figura 

que ens ajuda a llegir, interpretar el quadre i l‟entorn que vol mostrar.  Aquest 

entreveure i els personatges de les etapes blava i rosa, permeten un bon 

aprofitament per a treballar l‟art, l‟artista i els sentiments i les emocions. 
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