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Les emocions dels nens/es en edat escolar.

En l’actualitat, les emocions desperten un gran interès i són un camp d’estudi molt productiu,
però no ha estat sempre així. La seva inclusió com a tema d’investigació psicològica ha sigut
molt recent. Per altra banda, tradicionalment, l’edat escolar no ha rebut la dedicació dels
estudiosos que ha tingut l’etapa que la precedeix, la pre-escolar, i la que la segueix,
l’adolescència. Potser perquè es veu com una edat pont entre les altres dues, on passen coses
poc destacades. En conseqüència, entre la recent incorporació de les emocions com a fenomen
d’estudi de la Psicologia, per una banda, i la discreta investigació que es fa de l’edat escolar, per
l’altra, la imatge que tenim del món emocional d’aquests nens i nenes està ple de buits que
esperen ser emplenats amb els nous coneixements que es vagin adquirint. En aquest article
intentarem dibuixar una imatge del desenvolupament emocional dels nens i les nenes que es
troben en edat escolar a partir d’un ventall d’estudis que s’han realitzat fins a l’actualitat.

Abans de començar a parlar de la conducta emocional dels escolars, hem d’enfrontar-nos a un
problema metodològic important que consisteix en el fet que la conducta emocional, com altres
fenòmens psicològics, és fàcil reconèixer-la quan la veiem però difícil de concretar de manera
conceptual per estudiar-la. Per exemple, no podem relacionar conductes determinades amb
emocions específiques (posem per cas, plorar amb tristesa), ja que una conducta pot representar
diferents emociones segons l’experiència i el context (pots plorar d’alegria perquè has tingut un
fill). O, a la inversa, una mateixa emoció pot expressar-se a través de diversos patrons de
comportament. Per resoldre qüestions com les plantejades, els estudiosos de les emocions han
adoptat un punt de vista funcionalista i consideren que les emocions són patrons de
comportaments que tenen funcions específiques segons les demandes ambientals. Des d’aquesta
perspectiva, només podem especificar una emoció si considerem el conjunt d’elements que
conté la resposta emocional i el context on es manifesta. La relativitat de la conducta emocional
es més evident quan el nen o la nena adquireix un repertori ric d’emocions que, a més, el
controla acuradament i, per tant, pot adequar-lo a les demandes del seu entorn. La concepció
funcionalista de les emocions ens proporciona un marc que ens permet abordar la nostra
exposició d’una manera organitzada. Així, si agafem com a centre de referència...  [llegir més]
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En l’actualitat, les emocions desperten un gran interès i són un camp d’estudi molt productiu, 
però no ha estat sempre així. La seva inclusió com a tema d’investigació psicològica ha sigut 
molt recent. Per altra banda, tradicionalment, l’edat escolar no ha rebut la dedicació dels 
estudiosos que ha tingut l’etapa que la precedeix, la pre-escolar, i la que la segueix, 
l’adolescència. Potser perquè es veu com una edat pont entre les altres dues, on passen coses 
poc destacades. En conseqüència, entre la recent incorporació de les emocions com a fenomen 
d’estudi de la Psicologia, per una banda, i la discreta investigació que es fa de l’edat escolar, per 
l’altra, la imatge que tenim del món emocional d’aquests nens i nenes està ple de buits que 
esperen ser emplenats amb els nous coneixements que es vagin adquirint. En aquest article 
intentarem dibuixar una imatge del desenvolupament emocional dels nens i les nenes que es 
troben en edat escolar a partir d’un ventall d’estudis que s’han realitzat fins a l’actualitat. 
 
Abans de començar a parlar de la conducta emocional dels escolars, hem d’enfrontar-nos a un 
problema metodològic important que consisteix en el fet que la conducta emocional, com altres 
fenòmens psicològics, és fàcil reconèixer-la quan la veiem però difícil de concretar de manera 
conceptual per estudiar-la. Per exemple, no podem relacionar conductes determinades amb 
emocions específiques (posem per cas, plorar amb tristesa), ja que una conducta pot representar 
diferents emociones segons l’experiència i el context (pots plorar d’alegria perquè has tingut un 
fill). O, a la inversa, una mateixa emoció pot expressar-se a través de diversos patrons de 
comportament. Per resoldre qüestions com les plantejades, els estudiosos de les emocions han 
adoptat un punt de vista funcionalista i consideren que les emocions són patrons de 
comportaments que tenen funcions específiques segons les demandes ambientals. Des d’aquesta 
perspectiva, només podem especificar una emoció si considerem el conjunt d’elements que 
conté la resposta emocional i el context on es manifesta. La relativitat de la conducta emocional 
es més evident quan el nen o la nena adquireix un repertori ric d’emocions que, a més, el 
controla acuradament i, per tant, pot adequar-lo a les demandes del seu entorn. La concepció 
funcionalista de les emocions ens proporciona un marc que ens permet abordar la nostra 
exposició d’una manera organitzada. Així, si agafem com a centre de referència la persona, una 
manera de tractar aquest tema amb una lògica funcional seria intentar respondre les següents 
qüestions: com es comprenen les emocions?, com s’expressen? i, com es regulen?. 
 


1. La comprensió de les emocions 
 
Si no disposéssim d’algun mecanisme que ens permeti comprendre conscientment les nostres 
pròpies emocions, estaríem determinats per les impressions immediates que ens arriben de 
l’entorn i no podríem dominar ni controlar els nostres sentiments. Les respostes als estímuls de 
l’ambient i les sensacions del nostre interior serien bàsicament reflexes i involuntàries. D’altra 
banda, sense la comprensió de les emocions dels altres, no podríem anticipar ni entendre els 
comportaments dels nostres interlocutors. Com a conseqüència, difícilment podríem establir 
algun tipus de relació social, doncs, perquè tingui lloc, és necessari l’ajustament emocional amb 
l’altre. Per tant, la comprensió de les emocions és una fita fonamental de la nostra condició 
humana, especialment la social. Perquè hi hagi comprensió de les emocions una capacitat 
imprescindible que cal desenvolupar és l’autoconsciència emocional, que es veurà ampliada 
quan el nen i la nena sigui capaç d’integrar els diferents sentiments que li generen els contextos 







i les situacions en que s’implicarà. A continuació, tractarem aquest tema, i també com els nens 
adquireixen la comprensió de les emocions contradictòries i les de la gent que l’envolta.  
 


1.1 L’ autoconsciència emocional 
 
Lewis i Brooks (1978) consideren que la comprensió de les emocions personals requereix 
l’existència d’una consciència reflexiva. El nen o la nena ha d’adonar-se que és ell o ella qui 
està sentint alguna cosa i, per això, ha d’haver adquirit un jo subjectiu i un jo objectiu.  
 
El jo subjectiu fa referència al jo com agent. Això significa que el nen utilitza les emocions per 
aconseguir alguna cosa. Aquest jo el podem veure en els nens pre-escolars quan demanen ajuda 
o reclamen atenció. Per exemple, quan ploren perquè no arriben a una joguina que desitgen o  
perquè no els agrada el menjar que se’ls dóna, o quan somriuen perquè volen que se’ls repeteixi 
una acció que els ha agradat. El jo objectiu apareix més tard, quan el nen pot concebre’s com un 
objecte i referir-se a sí mateix de manera diferent als altres. Això ho podem observar en 
situacions en que el nen o la nena parla de sí mateix, utilitzant frases que fan referència als 
propis sentiments, no només del present sinó també del passat i dels que poden arribar a tenir en 
un futur.  
 
El nen desenvolupa la comprensió de les emocions relacionant les accions amb els contextos 
que les produeixen. Es a dir, l’experiència emocional està contextualitzada. Harris (1994) 
suggereix que, al principi, les emocions depenen de la valoració que el nen fa de la situació, la 
persona o l’objecte que està experimentant, i serà més tard, entre els 2 i 4 anys, que també 
comprendrà les causes de les emocions. Per exemple, el nen petit plora dels lladrucs d’un gos 
que l’ha espantat però no d’un altre gos que apareix en una situació diferent. Però, més 
endavant, pot plorar quan veu un gos qualsevol, independentment que lladri o no, perquè li fan 
por tots els gossos. En el primer cas, el nen plora degut a la situació present i, en el segon, els 
gossos s’han convertit en una causa de la seva por. 
 
Segons Saarni i col. (1998), perquè es desenvolupi l’autoconsciència emocional és fonamental 
que els nens o les nenes adquireixin consciència de les regles o normes de comportament que els 
pares esperen d’ells, i que puguin representar el seu jo respecte a aquestes normes. Al principi, 
les regles són senzilles i molt concretes però, a mida que maduren i aprenen a través de 
l’aprovació social que reben, el nen adquireix més domini i control sobre sí mateix i els 
esdeveniments de l’entorn, i la seva autoconsciència emocional es fa més complexa, abstracta i 
sofisticada. A més, els treballs de Weiner (1985) suggereixen que la percepció de control està 
relacionada amb la responsabilitat que la gent assumeix del que passa al seu voltant. Això pot 
tenir efectes importants durant la infància, ja que degut a l’egocentrisme que caracteritza 
aquesta etapa de desenvolupament, el nen pot creure de manera irreal que controla els 
problemes existents en el seu entorn, amb el conseqüent perill que això comporta. Por exemple, 
els treballs de Zahn-Waxler, Cole i Barret (1991) mostren que els fills de mares depressives 
poden arribar a creure’s que són responsables de l’estat emocional de les seves mares. 
 
La valoració cognitiva que un fa de si mateix i el grau de responsabilitat que assumeix en el 
compliment de les normes generen les emocions sociomorals: la culpa, l’arrogància, la 
vergonya, l’orgull,.... Lewis (1992) suggereix que aquestes emocions deriven dels èxits o 
fracassos que experimentem i de si són assumits pel jo com un tot, o bé, el jo els viu d’una 
manera flexible, concreta i transitòria. Quan el jo com un tot assumeix els èxits i els fracassos 
s’experimenta arrogància i vergonya, respectivament. Si les emocions es centren en 
comportaments específics, els fracassos donen lloc a la culpabilitat i els èxits a l’orgull, i el seu 
efecte en el jo, com dèiem, és transitori i concret. De fet, aquestes emocions es denominen auto-
conscients degut al fet que el coneixement i l’avaluació del jo són fonamentals perquè siguin 
experimentades. 







 
Actualment hi ha molt interès en estudiar la relació entre la vergonya i la culpa amb la conducta 
moral i els trastorns psicopatològics (Eisenberg i col., 2000). Pel que fa a la primera relació, es a 
dir, la que s’estableix entre els sentiments de vergonya i culpa i la conducta moral, la culpa és el 
sentiment que sembla més moral de tot dos. Probablement, perquè promou la rectificació, la 
restitució o la disculpa. En canvi, el que sent vergonya no té perquè rectificar la transgressió que 
ha perpetrat. La vergonya està més centrada en la desvalorització del jo en el seu conjunt i 
depèn de l’avaluació dels altres. La conseqüència d’això és que l’individu avergonyit tendeix a 
apartar-se i evitar als altres. Per altra banda, la culpa està més centrada en l’acció i la possibilitat 
de controlar el comportament transgressor. Tanmateix, la distinció entre ambdues emocions no 
és prou clara i plenament acceptada per tots els investigadors, per tant les característiques de 
cada una depenen de com les definim. 
 
L’altre centre d’interès és la relació que hi ha entre la culpa i la vergonya i el comportament 
conflictiu. Els estudis fets fins ara suggereixen que existeix relació entre la vergonya i la 
conducta conflictiva, incloent-hi l’agressió, mentre que la culpa no hi està relacionada (Tagney, 
Burggraf i Wagner, 1995). A més, els resultats s’han trobat tant en nens com adolescents i 
adults. De fet, les relacions trobades no haurien  de ser estranyes per nosaltres si tenim present 
que la definició de la culpa està centrada en l’acció i la restitució de la transgressió, i la definició 
de vergonya en la desvalorització del jo. Tanmateix, en realitat, la culpa i la vergonya sovint 
estan fusionades i el sentiment de culpabilitat pot ser tan intens que es converteixi en irracional i 
afecti el jo. En aquest casos, els escenaris podrien canviar considerablement i la interpretació 
dels resultats es complicaria. 
 


1.2 La comprensió de les emocions contradictòries 


 
Normalment, els contextos i les situacions solen provocar diferents tipus de reaccions 
emocionals, i sovint són contradictòries. Això planteja al nen un problema important: com 
resoldre el dilema de manejar emocions diverses que difícilment encaixen entre elles? Posem un 
exemple per il·lustrar-ho. Imaginem-nos que els pares d’un nen/a es separen. Aquesta situació 
pot generar en el nen un gran ventall d’emocions que poden anar de la tristesa perquè el pare 
marxa de casa a l’alegria perquè la mare es queda, o des de l’odi perquè el pare l’abandona a 
l’amor que continua sentint per ell encara que se’n vagi. També pot sentir vergonya i 
culpabilitat per la separació, etc. Així, doncs, l’adquisició de la capacitat de poder comprendre 
diferents emocions a la vegada i integrar les oposades serà una fita important en el 
desenvolupament emocional, i serà fonamental per establir i mantenir relacions socials. 
 
No tots els autors estan d’acord en el moment del desenvolupament en què té lloc aquesta fita. 
Per Stein i Trabasso (1989), s’aconsegueix més o menys als 5 o 6 anys. Tanmateix, els nens 
d’aquesta edat només poden comprendre dos tipus d’emocions successivament però no 
simultàniament. Primer, per exemple, senten simpatia i a continuació antipatia, però no poden 
sentir simpatia i antipatia al mateix temps cap a la mateixa persona. Aquesta capacitat d’integrar 
emocions contradictòries simultàniament en un sistema comprensiu no s’aconsegueix fins als 10 
anys segons els treballs de Harter i Whitesell (1989). Per aquests autors, és llavors quan, posem 
per cas, el nen dels pares divorciats de l’exemple anterior pot odiar i estimar al mateix temps el 
pare que marxa de casa. Donaldson i Westerman (1986) discrepen d’aquest resultats i proposen 
que els nens d’entre 7 i 8 anys ja poden comprendre emocions contradictòries generades 
simultàniament. És possible que aquesta discrepància sigui deguda a les diferents metodologies 
d’estudi utilitzades pels autors (Ortiz, 2001). En aquest sentit, és cert que Harter i Whitesell 
demanaven als nens que expliquessin una situació mentre que Donaldson i Westerman varen 
utilitzar historietes. A més, és possible que les diferències entre ambdós estudis es degui més a 
les capacitats cognitives dels nens que no pas a la capacitat de comprendre emocions de manera 
integrada. Això estaria d’acord amb els estudis de Wintre, Polivy i Murria (1990) els quals 







varen trobar que els nens de 8 anys poden reconèixer fins a tres emociones diferents alhora 
quan, en lloc d’anomenar-les, se’ls demana que les seleccionin de les proporcionades per 
l’experimentador per minimitzar la producció verbal. 
 


1.3 La comprensió de les emocions dels altres 


 
La comprensió de les emocions dels altres és fonamental per a la interacció social. Sense 
aquesta comprensió no podríem modificar el comportament per ajustar-nos al de les persones 
que ens envolten. Fins i tot s’ha trobat relació entre les deficiències en el reconeixement de les 
emocions dels altres i certs trastorns psiquiàtrics, tant de la infància com de l’edat adulta (Herba 
i Phillips, 2004). 
 
L’habilitat per entendre les emocions dels altres es desenvolupa conjuntament amb la 
comprensió dels sentiments propis que ja hem vist anteriorment. Per altra banda, la informació 
de les emocions dels altres s’obté a través de una sèrie de claus com ara l’expressió facial, les 
situacions generadores de emocions, la facultat de llegir els desigs i les creences, i la capacitat 
d’utilitzar informació personal de l’altra. En aquest apartat tractarem aquests temes. 
 
Les dades que tenim fins ara, encara que difícils d’interpretar, ens diuen que els nens molt petits 
ja tenen algun coneixement sobre l’expressió facial de les emocions dels altres. Als pocs mesos 
d’haver nascut, discriminen les cares de felicitat de les que mostren tristesa. Fins i tot, 
distingeixen diferents nivells d’intensitat d’aquestes dues emocions. L’habilitat de reconèixer 
l’expressió de les emocions es desenvolupa gradualment amb l’edat i, pel que sabem, en primer 
lloc es reconeixen les expressions de felicitat i posteriorment les de tristesa i enuig (Gros y 
Ballif, 1991). Sembla, doncs, que pels nens/es és més fàcil desxifrar les emocions positives que 
les negatives.  
 
Els resultats sobre el reconeixement de l’expressió facial dels nens petits contrasten amb els 
trobats sobre la capacitat d’utilitzar la situació com una clau per inferir l’emoció generada. En 
aquest cas, els nens i les nenes comencen fent més inferències correctes de les emocions 
negatives que de les positives quan es presenten en contextos que normalment produeixen 
aquests tipus de sentiments. Tanmateix, els nens i les nenes de quatre anys ja tenen ben 
desenvolupada la capacitat de relacionar situacions amb emocions concretes, tant si son 
negatives com positives. A partir d’aquest moment intentaran combinar claus de la situació amb 
expressions emocionals per entendre les experiències emocionals dels altres. Per exemple, una 
nena reconeix amb facilitat la cara d’alegria de la seva amiga que celebra el seu aniversari o la 
cara d’angoixa del seu germanet quan va de visita al pediatra perquè li posin una vacuna.  
 
L’expressió emocional i la situació no són les úniques claus que el nen utilitza per reconèixer les 
emocions dels altres. Estaria subjecte a molts possibles errors. Com Harris (1992) planteja: com 
es podria comprendre que una mateixa situació genera reaccions emocionals diferents? El nen o 
la nena necessiten poder descontextualizar la comprensió emocional per entendre que una 
persona o més poden sentir coses diferents en una mateixa situació. Harris proposa que el nen 
adquireix aquesta capacitat de comprensió imaginant-se què desitgen o creuen les persones.  
 
Ja són clàssiques les proves en forma d’historietes que varen idear Harris, Johnson, Hutton, 
Andrews i Cooke (1989) per esbrinar la capacitat que tenen els nens i les nenes d’entendre les 
emocions dels altres. Per exemple, el personatge d’una d’aquestes historietes és un elefant que 
només li agrada la llet. Hi ha una escena on un mico juganer canvia la llet d’un recipient per una 
altra beguda sense que l’elefant ho vegi. Llavors, es pregunta als nens què sentirà l’elefant al 
veure el recipient, abans de tastar el contingut i després d’haver-lo tastat. Els nens de pre-escolar 
solen predir que l’elefant es sentirà trist quan tasti el contingut i s’adoni que li han canviat la llet 
per una altra beguda. Això ens diu que els nens d’aquesta edat poden imaginar-se el que un altre 







sent quan una situació no s’ajusta al seu desig. Tanmateix, quan se’ls pregunta què sentirà 
l’elefant abans de tastar la llet, els nens de pre-escolar mostren en les seves respostes que encara 
no són capaços d’inhibir els seus coneixements per adonar-se què saben els altres. Així, en el 
nostre exemple, diuen que l’elefant se sentirà trist abans d’obrir el recipient perquè el mico li ha 
canviat la llet per una altra beguda, en lloc d’adonar-se que l’elefant no sap que li han canviat el 
contingut del recipient i, per tant, hauria d’estar content. Aquests autors varen trobar que fins als 
sis anys els nens no inhibeixen el que ells saben per adoptar el punt de vista de l’altre. A més, a 
aquestes edats, els nens no només atribueixen desigs als altres sinó que també els atribueixen 
creences: pot sortir de sí mateix, posar-se en el lloc de l’altre i imaginar-se les seves creences, 
fins i tot les falses. Quan els nens són capaços de realitzar aquestes sofisticades operacions es 
considera que posseeixen una teoria de la ment. Es a dir, poden predir una realitat observable  
(l’expressió emocional de l’elefant) a partir d’una realitat no observable (la relació entre 
creences i desigs).  
 
Per comprendre les emocions dels demés encara es poden utilitzar altres senyals. Per exemple, 
Gnepp i Gould (1985) varen estudiar si els nens d’entre 5 i 10 anys podien utilitzar informació 
del passat per predir els sentiments que els generava el present. En concret, varen utilitzar 
històries que presentaven als nens/es on un personatge es trobava un amic que l’havia rebutjat 
temps enrera. Normalment, els nens de cinc anys només varen utilitzar la informació del present 
i no varen tenir en compte la del passat per inferir l’emoció que el personatge sentiria al trobar-
se l’antic amic. Així, aquests nens manifestaven que el personatge de la historieta estaria content 
de retrobar un amic, prescindint de la informació sobre el rebuig que havia ocorregut feia temps. 
Foren els nens més grans els que varen inferir les emocions del personatge tenint en compte la 
informació del passat, però, en alguns casos, fins i tot els nens de deu anys deixaven de costat 
aquesta informació. 
 
Aquests mateixos autors, varen realitzar investigacions sobre el desenvolupament de la capacitat 
d’utilitzar informació sobre la personalitat per inferir les emocions. A partir d’una sèrie de 
vinyetes en les quals apareixia un personatge en una situació determinada sota diferents tipus de 
personalitat, es va comprovar que els nens de 6 anys podien predir l’emoció que sentiria el 
personatge en cada situació en funció dels trets de la seva personalitat, però només a partir dels 
10 anys varen poder explicar la relació entre personalitat i emoció. Els treballs d’aquests autors 
ens suggereixen que tenir en compte la informació personal de l’altre, com ara integrar 
informació del passat amb la del present i la personalitat, per inferir un estat emocional, és una 
capacitat que es desenvolupa al llarg d’edat escolar. 
 


2. L’expressió de les emocions 
 
Les mares diuen reconèixer les emocions dels seus fills. Quan Izard (1982) va filmar 
expressions emocionals de nadons i les presentà a un grup d’adults, la majoria es va posar 
d’acord en les emocions que mostraven sense tenir informació de la situació que les provocava. 
Per altra banda, encara que no sense controvèrsia (Lewis, 1993), els pares i estudiosos semblen 
estar d’acord en els moments del desenvolupament en què apareixen les emocions bàsiques com 
ara la còlera, la tristesa, la sorpresa, etc. Així, doncs, podem dir que els nens expressen 
emocions a una edat molt avançada en el sentit que realitzen canvis observables de la cara, la 
veu, el cos i el nivell d’activitat  que són indicadors d’estats emocionals interns. 
 


2.1 La dissimulació de les emocions 
 
És possible que la relació entre els estats interns i les expressions emocionals sigui bastant 
directa quan els nens són petits, però a mesura que creixen i van adquirint experiència a través 
de la interacció amb els altres aprenen a sincronitzar les expressions emocionals amb la situació 
en què es troben. En els nens pre-escolars, podem observar com exageren o atenuen les 







emocions en funció de les persones que tenen al davant. Per exemple, un nen o nena d’entre 3 i 
4 anys que pateix un dolor intens produït per un cop, pot plorar desconsoladament, fer una 
simple ganyota o no expressar cap emoció, segons tingui al davant el seu pare, el seu mestre o 
un estrany. Sembla evident que poder substituir un estat emocional que ens fa vulnerables 
davant els altres per una expressió emocional que ens protegeix de la nostra indefensió és una 
capacitat adaptativa important.  
 
Com hem vist, els estats interns i la expressió externa de les emocions dels nens per sota dels 6 
anys poden ser diferents, però a mida que creixen van adquirint l’habilitat de dissimular els 
sentiments genuïns que senten, substituint-los per expressions emocionals radicalment diferents.  
Saarni i col·laboradors (1998) divideixen la dissimulació de les emocions en dues categories: la 
simulació dirigida per regles i la simulació com estratègia per a l’engany. 
 
La primera categoria, la simulació dirigida per regles, està relacionada amb el consens que la 
nostra societat ha assolit sobre on, quan, com i amb qui es pot expressar les emocions. Aquests 
tipus de regles permeten que els intercanvis socials es puguin predir, la qual cosa afegeix 
estabilitat i harmonia a les relacions personals. En aquest sentit, Saarni (1984) va observar els 
intents que feien uns nens d’educació primària d’ajustar-se a la regla social “sembla agradable 
quan algú et fa un regal encara que no t’agradi”. En primer lloc, demanava als nens i les nenes 
que fessin una tasca que era recompensada amb caramels o diners, però després eren 
recompensats amb joguines no apropiades per a la seva edat. El registre en vídeo d’aquesta 
situació frustrant va mostrar els següents resultats: els nens de sis anys manifestaven el seu 
disgust sense dissimular-lo. Les nenes més petites de 8 anys i els nens de 8 i 9 anys no 
manifestaven el seu disgust de manera oberta però tenien comportaments que feien palès un cert 
conflicte o ansietat per no controlar el compliment de la regla social davant la situació 
decebedora. Els nens d’entre 10 i 11 anys, i especialment les nenes, foren capaces de respondre 
de forma positiva malgrat que el regal fos molt defraudant per a ells. 
 
Dels resultats d’aquests estudis es pot deduir que els nens van adquirint gradualment durant 
l’edat escolar l’habilitat de dissimular les emocions en funció de regles socials apreses. A més, 
les nenes són millor simuladores que els nens en aquests contextos. És possible que això sigui 
degut a les diferències de gènere que tenen lloc en el procés de socialització dins de la família, 
l’escola i la societat. Altres factors que poden influir en l’adquisició de les diferències 
individuals d’aquesta habilitat són el coneixement de les pròpies emocions i les situacions 
socials, i el temperament. Per altra banda, sembla evident que si les emocions es dissimulen en 
funció de les regles de la societat en què es viu, la cultura tingui un paper important no només 
en el quan, on i amb qui expressar les emocions, sinó també en com sentir-les. Mesquita i 
Fridja, en una revisió realitzada l’any 1992 sobre aquest tema confirmen aquestes suposicions, 
però també senyalen que en certa mesura el control de les emocions és un fenomen universal. 
 
L’estudi de la dissimulació de les emocions com estratègia d’engany el tractem en un altre 
article dins d’aquest mateix número de la revista. Per tant, el lector que estigui interessat en 
aquest tema i vulgui aprofundir en com els nens i les nenes adquireixen la capacitat de simular 
les emocions poden adreçar-se a aquest escrit.  
 
Resumint, la capacitat de separar l’experiència emocional interna de la seva expressió 
proporciona al nen/a una gran flexibilitat en la comunicació interpersonal, i és imprescindible 
per tal d’establir i mantenir relacions satisfactòries i poder influir sobre els altres. D’aquí que el 
coneixement de les relacions socials, l’habilitat de regular les emocions (que tractarem a 
continuació) i el poder distingir cognitivament els fenòmens observables dels no observables 
(que hem vist anteriorment) tinguin un paper fonamental en l’ús de les regles emocionals, i que 
totes aquestes capacitats es desenvolupin en paral·lel. 
 







2.2 L’expressió lingüística de les emocions 
 
L’habilitat d’expressar amb paraules les emocions ens permet comunicar-les als altres. A través 
del llenguatge, el món privat de les emocions es fa públic i, juntament amb altres formes de 
expressió simbòlica com l’art, es construeix tot un univers cultural d’emocions. Pràcticament no 
tenim investigacions sobre com els nens en edat escolar expressen les seves emocions 
simbòlicament, a part de l’expressió lingüística. És per aquesta raó que ens limitarem a exposar  
allò que coneixem de la parla emocional. 
 
Estudis amb nens petits indiquen que cap als dos anys utilitzen paraules per descriure les 
emocions i que les situacions de joc simbòlic són contextos excel·lents per observar les 
competències lingüístiques emocionals. Els treballs de Dunn (1991) mostren la importància que 
tenen les mares per a l’adquisició del significat de la experiència emocional pròpia i aliena. Una 
dada curiosa en aquest sentit és el paper que juguen els conflictes entre pares i fills pel 
coneixement dels sentiments i per l’adquisició del lèxic que descriu les emocions. Aquests 
autors varen comprovar que durant els moments de tensió és quan s’expressen més els 
sentiments, sempre i quan la família no es caracteritzi per un excessiu nivell expressiu 
d’angoixa i malestar. En aquest últim cas, els nens expressen menys sentiments durant els 
conflictes, tal vegada per evitar la càrrega tan alta de negativisme que impregna a la família. 
 
L’adquisició del lèxic descriptiu emocional augmenta durant l’edat escolar, així com augmenta 
la complexitat i el nivell de detall que poden assolir. La constatació d’aquesta afirmació ens la 
dóna els resultats obtinguts en els dos estudis, probablement dels pocs publicats, sobre la 
producció de paraules de contingut emocional a aquestes edats. Whissell i Nicholson (1991) 
varen estudiar la producció de sinònims de set termes emocionals (feliç, trist, preocupat, trobar-
se bé, orgullós, culpable i furiós) en nens i nenes de 5, 9 i 13 anys. Els resultats mostraren que 
els grups de 9 i 13 anys eren capaços de produir més sinònims que els de cinc anys, i  no varen 
haver-hi diferències significatives entre els dos grups de nens més grans malgrat el vocabulari 
augmenti durant aquestes edats. En un estudi posterior, Doost i col·laboradors (1999) 
demanaren a nens i nenes de 11 i 14 anys que produïssin paraules que els suggerissin escenes 
imaginàries com per exemple de felicitat i també que descrivissin coses i situacions que els 
provoquessin sentiments. Aquests autors no varen trobar diferències significatives entre els dos 
grups pel que fa a les paraules que denoten sentiments positius, però sí va haver-hi diferències 
en la producció de paraules emocionals negatives, com per exemple les que es refereixen a la 
tristesa, essent més prolífics els de 14 anys que els de 11. A més, les noies foren més 
productives que els nois en generar paraules emocionals. Aquesta investigació mostra que els 
nois i noies d’11 i 14 anys són capaços de realitzar categories de diferents emocions, diferenciar 
els sentiments d’allò que els generen i que aquestes habilitats augmenten amb l’edat, 
principalment en les noies. Les raons del perquè les noies varen fer millor la tasca no fou 
investigada. 
 
El llenguatge, a més de comunicar als altres l’experiència emocional, permet elaborar-la 
intrapsíquicament (Saarni i col., 1998). Mitjançant el llenguatge tenim accés a les diferents 
representacions emocionals emmagatzemades a la nostra ment. També podem integrar-les i 
comparar-les entre si, tant en funció del tipus d’emocions com del moment i dels contextos en 
què han estat experimentades. Les capacitats emocionals dels nens en edat escolar no podrien 
desenvolupar-se sense la participació del llenguatge. Una línia d’investigació que analitza 
aquest aspecte intrapsíquic del llenguatge emocional es centra en la capacitat que tenen els nens 
en edat escolar de construir guions, que Russell (1991) defineix com “una estructura de 
coneixement per a un tipus de succés que té un patró seqüencial de successos menors”. Un 
exemple de guió emocional seria la seqüència de sentiments (angoixa, enuig, irritació, desig de 
venjança) que experimenta un nen que mentre està jugant en uns gronxadors del parc es veu 
forçat a deixar-li la cadireta a un altre més gran si no vol “rebre”. A través dels guions, 







augmenta la comprensió de l’experiència emocional. Aquesta serà diferent d’un nen a un altre, 
però també serà social en la mesura que el guió emocional s’entrelliga amb altres guions i forma 
una xarxa de creences personals i culturals sobre les emocions. Per exemple, els guions 
sentimentals poden lligar-se amb els de gènere, la qual cosa explicaria les diferències trobades 
entre nens i nenes sobre l’adquisició del lèxic emocional en la investigació de Doost i 
col·laboradors (1999) que hem exposat abans. D’altra banda, la xarxa de guions culturals en la 
qual es troben immersos els nens i les nenes deixa la seva empremta en l’adquisició i expressió 
de les emocions. 
 


3. La regulació de les emocions 
 
Si al principi d’aquest article dèiem que el concepte de conducta emocional és difícil de 
concretar, no ho és menys el de regulació de les emocions. Per a alguns autors, parlar 
d’emocions i regulació de les emocions és la mateixa cosa. No existeix emoció sense la seva 
corresponent regulació, especialment si acceptem la definició que fan Cole i col·laboradors 
(2004) per qui la regulació de les emocions implica el com i el perquè de l’organització o 
facilitació d’altres processos psicològics, l’entorn del nen o les pròpies emocions activades (per 
exemple: com afecta una emoció intensa a la memòria, com canvia el comportament de la mare 
davant de l’expressió emocional del seu fill o com el nen controla l’angoixa que li provoca 
haver de fer un examen). Així, doncs, les emocions són un fenomen regulant quan influeix en 
altres aspectes no emocionals de la persona i un fenomen regulat quan s’utilitzen estratègies que 
influeixen sobre elles mateixes. És evident que si adoptéssim la definició de regulació de les 
emocions d’aquests autors, molts –sinó tots– dels temes que hem tractat en aquest article 
podrien estar en aquest apartat. Estem d’acord amb Campos, Frankel i Camras (2004) que 
ontològicament no es pot separar les emocions de la regulació de les emocions per ser un 
fenomen únic i que ambdós estan completament entrelligats però, tanmateix, podem separar-les 
des d’un punt de vista analític i conceptual per facilitar el seu estudi. A més, en aquest apartat 
ens limitarem a tractar el desenvolupament de la capacitat de controlar les emocions que van 
adquirint els escolars (en la perspectiva de Cole i col·laboradors correspondria a les emocions 
com fenomen regulat) en circumstàncies tenses i difícils. Es a dir, ens centrarem en les 
estratègies d’afrontament que utilitzen els nens i  les nens per fer manejables les emocions 
generades per experiències conflictives.  
 
Durant el primer any de vida ja es poden observar alguns mecanismes molt simples de regulació 
de les emocions, principalment pel que fa a l’habilitat d’inhibir la intensitat i duració de les 
reaccions emocionals. No obstant, a aquestes edats tan primerenques, els pares intervenen de 
manera molt significativa en la regulació de les emocions dels petits i, fins i tot, contribueixen a 
l’estil regulador que estan adquirint. A mida que es desenvolupa la comprensió de les emocions, 
els nens i nenes tenen a la seva disposició més recursos per expressar-les, poden analitzar millor 
els aspectes conflictius de les circumstàncies i donar respostes més eficaces per a cada situació. 
 
Seguint Brenner i Salovey (1997), per examinar el desenvolupament de la regulació de les 
emocions enfront de circumstàncies conflictives es poden distingir al menys tres dimensions: 
l’habilitat de controlar la situació, l’ús d’estratègies individuals o socials i la utilització de 
mecanismes intrapsíquics versus extrapsíquics com estratègies d’afrontament. 
 
Com dèiem, els nens en edat escolar tenen una major comprensió de les emocions i de les 
relacions que s’estableixen entre aquestes i les circumstàncies en què se veuen immersos, això 
els permet analitzar les situacions des de diferents angles i perspectives i ser més específics en 
l’elecció de les solucions per controlar la situació. A més, a través d’aquestes capacitats els nens 
poden elegir les vivències que volen experimentar. En aquest sentit, escullen les relacions 
socials, els jocs, les activitats i els contextos en els quals preveuen que se sentiran còmodes i 
eviten aquelles situacions que són difícils de controlar. 







 
Respecte a la dimensió individual versus social, els nens des de molt petits utilitzen estratègies 
individuals per regular les seves emocions. La succió del polze seria un exemple. Però a mida 
que es fan més grans, els nens i nenes fan un bon ús del joc solitari de fantasia com estratègia 
reguladora i també realitzen esports que requereixen esforç físic per desfogar-se de la tensió i el 
nerviosisme generat per una situació conflictiva. Per altra banda, els escolars encara recorren 
preferentment als adults quan busquen ajuda i refugi. Malgrat el seu vincle afectiu s’ha fet molt 
més complex, els pares continuen essent les principals figures de vincle. Tanmateix, en els nens 
més grans s’observa un canvi important, ja comencen a recórrer als seus amics quan necessiten 
que algú els escolti i els doni consol. Això significa un gran pas cap a l’autonomia emocional 
que s’anirà fent més evident durant l’adolescència. 
 
Per últim, durant l’edat escolar és quan es desenvolupen les estratègies intrapsíquiques per 
regular les emocions. Els preescolars ja utilitzen la distracció, però encara depenen del que 
passa en el seu exterior, principalment del món visual. Per regular les emocions, el nen 
preescolar sol desviar l’atenció del centre del conflicte, com si d’aquesta manera desaparegués. 
També és possible que utilitzin estratègies més cognitives però no poden explicar quines són. 
Actualment, es considera l’edat escolar el període durant el qual el nen o la nena adquireix les 
capacitats cognitives necessàries que li permetrà utilitzar una gama de estratègies 
intrapsíquiques per regular les emocions. Terwogt y Olthof (1989) consideren que l’ús de la 
metacognició i l’autorreflexió expliquen el desenvolupament d’habilitats com la distracció 
cognitiva i el pensament positiu, en especial quan les possibilitats de canviar la situació són 
molt limitades i la regulació intrapsíquica és l’única estratègia disponible. En aquest sentit, els 
treballs de Compas, Phares i Ledoux (1989) mostren que a mida que els nens de 6 anys es fan 
més grans aprenen a utilitzar el record de situacions agradables o la imaginació per rebaixar la 
intensitat dels sentiments, o són capaços de canviar la perspectiva de la situació conflictiva per 
veure-la de forma més positiva. 
 
La capacitat de regular les emocions té efectes molt importants en els nens i les nenes. El 
domini de la intensitat i la freqüència dels sentiments negatius influeix en el procesament de la 
informació, contribuint al desenvolupament de les relacions socials  (Thompson, 1994). També 
influeix en el sentiment de benestar, autoeficàcia i pertinència al seu entorn (Skinner y 
Wellborn, 1994). 
 
Conclusió 
 
Malgrat les deficiències que pugui haver-hi sobre el coneixement del desenvolupament 
emocional durant l’etapa escolar, estudiar els canvis emocionals que s’hi produeixen té una 
importància cabdal. Al llarg d’aquesta fase ocorren transformacions molt importants en els nens 
i les nenes, tant pel que fa a l’adquisició de noves habilitats com a la varietat de contextos que 
experimenten. I, totes elles determinen la forma que construeixen les seves experiències 
emocionals que, a la seva vegada, condicionen la personalitat i la relació que estableixen amb el 
món que els envolta. Quelcom fonamental pel seu futur desenvolupament com a persones.  
 
 
 
 
 
 
 







Taula 1.- Resum del progrés evolutiu en el coneixement emocional del nen i nena en etapa escolar. 


 


 


 


Abans dels 6 anys Dels 6 als 10 anys A partir dels 10 anys 


Autoconsciència 


emocional 


3-4 anys els nens i 
nenes reconeixen i 
anomenen emocions 
bàsiques (estar trist, 
enfadat o tenir por). 
Al voltant dels 4-6 
anys relacionen les 
emocions amb les 
creences. 


Autoreconeixement 
d’estats emocionals 
complexes (sentiment de 
culpabilitat o d’orgull, 
per exemple). 


Autoreconeixement 
d’estats emocionals 
complexes, ambivalents i 
en base a diferents fonts 
o causes. 


Comprensió 


d’emocions 
ambivalents o 


contradictòries 


Es nega la seva 
existència. 


S’accepta que una 
mateixa situació ens pot 
provocar emocions 
contradictòries, però com 
a successives. És a dir, 
davant un mateix fet 
podem estar, primer, 
contents i, després, 
tristos. 


Es reconeixen com 
possibles simultàniament 
i amb una mateixa causa. 
Per exemple, un nen/a 
pot estimar i odiar, al 
mateix temps, als pares 
que s’han divorciat. 


Comprensió de les 


emocions dels altres 


Reconeixement en els 
altres d’emocions 
senzilles (alegria, 
tristesa, etc.) en base a 
situacions presents. Si 
un nen rep un regal 
bonic estarà content. 


Reconeixement 
d’emocions complexes 
(orgull, gratitud, 
culpabilitat, etc.) en base 
a situacions presents, 
experiències passades i 
trets de personalitat de 
l’altre. 


Ampliació de la capacitat 
per reconèixer emocions 
complexes (decepció, 
etc.) en base a diferents 
fonts d’informació 
(situació present, 
passada, trets de 
personalitat) i explicació 
de la relació entre 
personalitat i emoció 


Expressió de les 


emocions 


Els nens/es poden 
mostrar tristesa, 
sorpresa, còlera, etc. 
en una edat molt 
avançada. 3-4 anys: 
poden expressar 
emocions diferents en 
funció de la persona 
que hi hagi davant. 


Indicis de la simulació 
d’emocions, substituint-
les per expressions 
emocionals radicalment 
diferents. 


Consolidació de la 
simulació d’emocions. 
Davant un regal 
defraudant es pot 
respondre de forma 
positiva. Poden expressar 
diferents sinònims de 
categories emocionals. 


Regulació de les 


emocions 


Normalment són els 
adults qui regulen les 
emocions de les 
criatures 


Estratègies de regulació 
de les emocions, primer 
conductuals i, 
posteriorment, 
psicològiques. Per 
exemple, distreure’s amb 
la pilota, utilitzar la 
imaginació, recordar 
situacions agradables o 
canviar la perspectiva de 
la situació desagradable 
per veure-la de forma 
positiva. 


Desenvolupament 
d’estratègies 
psicològiques de 
regulació emocional. 
Recórrer, 
progressivament, al grup 
d’iguals per compartir, 
expressar i regular les 
emocions 
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