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Daniel Goleman, psicòleg i un 
dels màxims difusors del concepte 
Intel·ligència emocional durant 
els anys 90, assegurava que la 
intel·ligència emocional és un 
índex molt millor para predir l’èxit 
vital de les persones que no pas 
el coeficient intel·lectual. Un bon 
coneixement i una bona gestió 
del nostre món emocional és la 
millor brúixola a la vida.

La Intel·ligència emocional no 
s’aconsegueix essent altament 
competitius i posseint molts 
coneixements intel·lectuals, sinó 
desenvolupant  valors com la 
solidaritat, l’empatia i l’autoestima.

Eduquem als fills perquè el dia 
de demà s’integrin eficientment 
en la societat que ens ha tocat 
viure. Però com aquesta societat 
és altament competitiva, forcem el 
seu desenvolupament intel·lectual, 
cosa que els estressa i dificulta el 
desenvolupament d’altres capacitats 
més pròpies dels mamífers, que són 
prèvies al pensament abstracte.

 El joc esdevé un camí essencial 
i ineludible per al desenvolupament 
de les competències emocionals 
i socials:

1. Aporta plaer i alegria, que és 
el millor adob perquè una ànima 
sigui fèrtil i creativa. Si un nen 
no juga quan li toca, aquesta 
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mancança el perseguirà tota la 
vida i li costarà molt més assumir 
amb alegria les responsabilitats 
de l’adultesa.

2. Genera vincles, entre pares i 
fills i entre iguals. Per una banda, 
l’individualisme postindustrial  està 
essent relegat per una consciència 
més cooperativa i en xarxa. Per altra 
banda, un bon vincle emocional 
distés i alegre amb els pares, ens 
proporciona seguretat i autoac-
ceptació, cosa que afavoreix un 
concepte equilibrat d’un mateix 
i una bona autoestima.

3. Desenvolupa la resiliència. Si 
el nen és acompanyat en el plaer 
de jugar i no tant en el benefici 
de guanyar, aprèn a relativitzar 
l’adversitat i a afrontar les dificultats 
de la vida amb més coratge i una 
mirada més positiva. 

4. El joc és un bon escenari 

per l’aprenentatge. Això està 
molt present en l’ensenyament 
preescolar però que es perd massa 
d’hora a l’entrar a la primària. En 
canvi, en els models educatius dels 
països escandinaus es prolonga 
molt més que a la resta d’Europa, 
donant uns resultats superiors. El 
nen aprèn des dels primers mesos 
de vida amb el joc, la interacció 
cooperativa. Descobreix el seu 
cos i desenvolupa la comunicació.

Pares, mares... acompanyeu amb 
paciència el desenvolupament dels 
vostres fills jugant tot el que pugueu 
amb ells. És la millor manera de 
crear un bon vincle recíproc. Un 
vincle saludable és la millor manera 
de prevenir addiccions, fins i tot 
la ludopatia. Millor jugar amb ells, 
que deixar-los el mòbil perquè 
s’entretinguin mentre nosaltres 
fem una altra cosa.


