
 Funcions emocinals: sociabilitat.  
 

Per a Reeve(1994), citat per Mariano Chóliz(1) (2005) les 
emocions exerceixen diferents funcions sobre les capacitats 
de les persones i les prepara per donar resposta a les diverses 
situacions. És important esbrinar quines son aquestes per a 
ser tingudes en compte en el disseny dels materials educatius 

i estudiar de quina manera les podem canalitzar millors. 

Una primera funció és ADAPTATIVA i ens prepara per 
enfrontar-nos a les diferents realitats que ens podem 
provocar por, alegria, tristor, desconfiança, fàstic, 
anticipació. Explica com el sistema psicosomàtic actua per 
canalitzar aquestes situacions en un sentit o en un altre 
ajudant a apaivagar els efectes que son negatius i a reconduir 

els que son positius. 

Una segona funcions es refereix a les funcions SOCIALITZADORES i els efectes produïts per a 
canalitzar les emocions en relació a conducte apropiades(2) en les activitats socials. 

Les metodologies constructivistes que neixen com a conseqüència de la Teoria de la Gestalt tracten a 
la persona “com a individuo social”. Els processos educatius intenten millorar les condicions 
personals, els aspectes més íntims, sempre considerant però, la realitat de l’individu com a part d’un 

sistema. 

Aprenem “íntimament” a ser millors no com esses aïllats, sinó com a persones que formen part de la 
comunitat. En aquest sentit les estratègies i les metodologies TAC(3) sempre han d’afavorir aquest 
tipus de processos basats en l’aprenentatge a partir de situacions col·laboratives. “Les flors creixen 
envoltades d’altres flors”. 

Els entorns col·laboratius generen situacions de conflicte als que hem de donar resposta, el treball en 
equip planteja la necessitat d’interioritzar formes assertives en la relació i això és una pràctica social 
que hem de plantejar com a objectiu educatiu. No fer-ho, no representar aquesta forma de treball 
comporta no treballar habilitats socials ben necessàries per afrontar amb èxit el futur en les diverses 

formes de relacions familiars, socials i professionals. 

Un tercer aspecte queda referit a les funcions relacionades amb els mecanismes que activen i 
canalitzen la MOTIVACIÓ. Motivar vol dir implicar, “fer creure” a partir de mecanismes de pensament 
racional, a partir de presentar situacions atractives i de propiciar climes d’aprenentatge favorables. 
La motivació és una forma d’energia davant l’aprenentatge. La motivació canalitza les emocions i 
multiplica els efectes adaptatius a situacions complexes, i això és clau per a crear entorns educatius 

equilibrats. 

El treball en grup, la participació en xarxes socials(4) i el plantejament de les tasques en base a 
projectes són elements dinamitzadors que engresquen als alumnes a la recerca i a la participació 

activa en la tasca educativa comuna. 

L’ordinador és una eina essencial per a treballar la socialització en l’entorn educatiu. Per això cal 
plantejar canvis significatius en els aspectes metodològics. Mireu el punt TAC en les notes a peu de 
pàgina i el punt “Treball amb l’ordinador”. 

 

Mariano Chóliz (2005): “Psicologia de la emoción: el proceso emocional”. 

[En línia: http:www.uv.es/=choliz] 
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 Per conductes apropiades entenen les relacions intergrupals on les normes estan establertes a 

partir de mecanismes racionals acordats d’una forma consensuada entre les parts. 

TAC. Acrònim que vol dir Tècniques de l’Aprenentatge Col·laboratiu. Per saber-ne més podeu 

consultar el Bloc d’en Jordi Vivancos Martí [En línia: http://ticotac.blogspot.com/] 

 [ En línia: http://ca.wikipedia.org/wiki/Xarxes_socials] 
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