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L’experiència quotidiana sembla mostrar-nos, cada vegada més, una reducció 
espectacular de la vida personal interior. Pressionats per l’estrès, impacients per guanyar 
i gastar, o per gaudir, els homes i les dones contemporanis no tenim ni el temps ni 
l’espai per ocupar-nos de la subjectivitat. Habitant d’un temps i d’un espai fragmentats, 
l’home modern té dificultats per reconèixer la seva fisonomia. Se li fan petites les 
fronteres entre plaer i realitat, entre vertader i fals. L’expressió s’estandarditza i el 
discurs es normalitza. En una societat preocupada per un benestar material que confon 
el gaudi immediat amb la satisfacció personal i que enterboleix les relacions subjectives 
amb la opacitat dels objectes anhelats, la capacitat de pensar i d’elaborar els continguts 
relacionals de la persona humana queden minvades.  
 
No se’ns amaga que el destí d’una societat marcada per un discurs en el què la ficció, la 
mitologia i el relat es materialitzen en un objecte real; on els ideals esdevenen matèria, 
comporta uns estralls importants per a la subjectivitat. Ara bé, si el subjecte humà ha 
precisat des dels seus orígens de construccions simbòliques, d’una subjectivitat que li 
permet una relació adequada amb sí mateix i amb la resta de persones, constitueix un 
repte tenir presents els camins que haurà de transitar el subjecte humà perquè la seva 
subjectivitat no quedi ancorada enmig del sistema de producció post-industrial. 
 
És per això, que en l’assignatura “Desenvolupament de les capacitats emocionals en els 
processos d’interacció personal i professional”1 hem volgut oferir els alumnes la 
possibilitat de apropar-se als aspectes subjectius del coneixement que impliquen la seva 
pròpia realitat. Coneixement que comporta la incorporació d’elements per fer 
entenedors els processos d’interacció personal i professional; de reflexió sobre els 
posicionaments subjectius en relació als aspectes laborals i socials;   elements que 
permeten el desenvolupament de la capacitat de qüestionament i crítica, i que 
afavoreixen el desenvolupament dels processos de reflexió i de resolució de conflictes. 
 
Majoritàriament, els aprenentatges acadèmics es basen en un aspecte de la intel·ligència 
que es mesura en proves d’avaluació intel·lectual que tenen escassa relació amb el 
desenvolupament d’altres tipus d’habilitats socials, relacionals i afectives, i que no 
ofereixen cap mena de preparació per a multitud d’oportunitats i/o dificultats amb les 
que els alumnes s’hauran d’enfrontar en la seva vida futura: entrevistes de treball, presa 
de decisions importants, sensibilitat en front de les altres persones i de l’entorn, 
                                                 
1 Hem de dir que aquesta assignatura ha estat possible oferir-la gràcies a la participació desinteressada 
d’un dels autors d’aquesta ponència i a la seva formació professional en psicologia clínica. 
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capacitat de diàleg, .... Aspectes de la intel·ligència i habilitats emocionals que tenen 
relació amb la subjectivitat i la seva manera de servir-se’n. 
 
A més, darrerament, assistim a l’augment de les problemàtiques emocionals en els joves 
de les societats dites benestants. Les estadístiques ens mostren l’incrementen en els 
quadres d’ansietat i de depressions, dificultats de contenció dels impulsos, 
drogodependències diverses, aïllament emocional,... que, des del moment en què 
adquireixen un cert abast, no els podem considerar com fenòmens aïllats sinó símptoma 
social que ens porta a qüestionar-nos per aquest malestar creixent. Malgrat que no 
podem fer un reduccionisme sobre les seves causes, evidentment complexes i 
multifactorials, es fa evident una dificultat en l’adquisició de mecanismes psíquics 
(representació mental, elements per simbolitzar els conflictes, manca de límits 
emocionals,....) i de l’empobriment de la capacitat de relacionar-se amb la pròpia 
subjectivitat, amb un constrenyiment de la capacitat de pensar emocionalment. Des de la 
perspectiva del Desenvolupament Humà Sostenible hem de poder donar elements 
subjectius als nostres joves per moure’s en un món que ha adquirit una complexitat tan 
atuïdora.  
 

En la nostra assignatura, en concordança amb el continguts que intentem transmetre, es 
valoren de forma significativa les intervencions a classe, la participació dels alumnes 
mitjançant l’obertura de debats, dinàmiques i qüestionaments. En opinió d’un alumne: 
“El millor de tot era quan es tractava un tema i cada alumne donava la seva opinió, o 
millor dit, quan alguns donaven la seva opinió mentre d’altres restàvem callats perquè 
no desitjaven dir res. En ocasions he estat en el primer grup, encara que d’altres en el 
segon. Els debats eren extremadament interessants. Escoltaves arguments, els 
acceptaves o no, i feies un comentari si ho creies pertinent. En aquelles ocasions 
l’atenció era extrema!” 

 

També hi tenen un lloc destacat, activitats pràctiques com la posada en escena, la 
dramatització o la simulació d’entrevistes de treball, en les què un dels alumnes fa 
d’entrevistador i l’altre d’entrevistat,  mentre la resta del grup observa els continguts de 
la comunicació, verbal i corporal, que intervenen en l’entrevista. Un cop acabada 
l’escenificació, cadascú explicava la seva experiència i el grup de classe compartia allò 
que havia observat. 

 
Altres activitats realitzades han estat l’assistència a obres teatrals (en les què, fins i tot, 
en alguns casos els estudiants han pogut tenir un diàleg amb els actors), o bé, la visió de 
pel·lícules. Ambdues activitats, evidentment, fora de l’horari lectiu, ens permetien, 
posteriorment, establir debats a classe sobre qüestions de contingut (ètiques, 
deontològiques, dialògiques,...), psicològiques (relacions personals, actituds, 
comportaments, motivacions, interessos, elements de la comunicació verbal i 
corporal,...) i també formals (estètics, plàstics,...), enllaçant-los amb els continguts de la 
producció artística. 
 
Un aspecte molt valorat pels alumnes ha estat l’exemplificació de situacions i de 
continguts, mitjançant exemples pràctics extrets de la clínica psicològica. En paraules 
d’un altre alumne:  “Amb les explicacions acostumava a utilitzar un exemple d’alguns 
dels seus pacients. Casos reals que a les meves orelles s’assemblaven a les vivències de 
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l’avi o als contes que ens explicaven de petits: històries que captaven la meva atenció 
molt més que la teoria.” 
  
Amb la nostra assignatura, no pretenem, ni podem, donar un coneixement exhaustiu de 
la matèria que hi fa referència, sinó que la nostra prioritat resideix únicament en obrir 
noves perspectives al alumnes sobre continguts que no són contemplats dins les 
formacions tecnològiques, però, alhora que amplien la seva visió dels àmbits personal, 
professional i social, els possibilita besllumar noves perspectives en el seu marc vital 
amb la introducció de la subjectivitat. Tot i així, no podem obviar que una de les 
mancances amb què ens hem trobat, és la brevetat de les hores que disposem per 
impartir aquests coneixements, indicació que hem rebut per part del alumnes que 
assenyalen la innovació que suposa per a ells el tractament d’aquestes temàtiques i el 
seu desig de poder disposar de més temps per aprofundir-hi. 
 
Com a conclusió, creiem que el millor és donar pas a algunes de les reflexions que han 
fet altres alumnes de l’assignatura: “Jo estudio enginyeria tècnica i en les assignatures 
pròpies de la carrera son més aviat escasses les vegades que es tracten temes que es 
puguin aplicar a la vida diària d’un estudiant.......Però aquesta assignatura era diferent, 
tenia una aplicació majoritàriament pràctica en una vida comuna i corrent. No es 
tractava de fórmules químiques o processos de fabricació, sinó de descripcions de coses 
que em podien succeir a mi en qualsevol moment de la vida. Aquest caràcter 
eminentment pràctic és un, i el principal, dels motius pels que tant m’ha agradat aquesta 
assignatura.”. “En les últimes classes vaig aprendre també, i això crec que és molt 
interessant, a saber descriure emocionalment una persona, observant la manera d’actuar, 
parlar i mirar que té. Crec que també és molt interessant saber com són les persones que 
tenim en el nostre entorn, ja que això ens ajuda a tenir una visió més global, i no només 
tenir-nos a nosaltres com a referent." 
 
 
 
 
 
 


