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LLEGEIX MÉS



1. Què és la salut
emocional?

La salut emocional és un concepte ampli relacionat amb
la manera com ens sentim, pensem o actuem en el

nostre dia a dia. Alhora, en la nostra salut, no intervenen
només els factors biològics de la persona, sinó també els

factors externs (ambientals, socials i culturals). 
 

Parlem d’un bon estat de salut emocional quan: 
 

✓ Ens sentim amb relativa seguretat i tenim una
autoestima positiva 
✓ Sentim i expressem emocions 
✓ Construïm i mantenim bones relacions amb els altres 
✓ Sentim compromís amb el món 
✓ Fem front a les tensions de la vida diària 
✓ Ens adaptem i gestionem els temps de canvi i incertes 

ATENCIÓ!!!
 

 

Tenir actituds pessimistes o negatives NO implica tenir una mala salut emocional. La salut
emocional descriu el nostre estat d’ànim, com ens sentim i com fem front a la vida. Totes les
emocions i estats d’ànim són naturals i serveixen per informar-nos i aprendre de les necessitats
del nostre cos. El nostre benestar emocional és dinàmic i pot canviar d’un moment a l’altre, dia a
dia, mes a mes... 



Hàbits quotidians que ens
poden ajudar a millorar la
nostra Salut Emocional

Exercici físic (2/3 cops per setmana i adaptat a les
necessitats i característiques de cada persona) → Millora
l’estat d’ànim i ajuda a combatre l’estrès, la frustració i
l’ansietat. 

Alimentació variada i equilibrada en nutrients→ Permet
que el nostre sistema nerviós funcioni de manera
adequada

Beu força aigua → La deshidratació afavoreix la irritabilitat,
redueix la capacitat de concentració i el rendiment
inteŀlectual. 

Reducció del consum d’alcohol i drogues → El risc de patir
trastorns de l'estat d'ànim, com depressió i angoixa, és més alt
en les persones que consumeixen amb risc que en les que no
ho fan. Hem d’aprendre a tenir una actitud més crítica,
responsable, ser capaços de valorar els beneficis i perjudicis,
per tal de tindre un major criteri i eines per desenvolupar-nos
socialment. 

Descans suficient → Físic i mental. Les necessitats de
descans varien en funció de les persones, és necessari fer
un exercici d’autoconeixement i buscar les rutines o eines
que ens permetin aconseguir un bon descans.



Què són les emocions i
quines són les seves

funcions?
 Les emocions són un procés que s’activa de manera automàtica i

involuntària quan l’organisme detecta algun perill, amenaça o
desequilibri. Per tant, són impulsos per actuar, ja que ens ajuden a
reaccionar amb rapidesa davant successos inesperats. També poden
tenir una funció motivacional, ja que poden facilitar l’aparició d’una
conducta motivada que permeti dirigir-nos vers una determinada fita.
Les emocions provoquen una resposta psicològica positiva o negativa en
funció de si contribueixen al benestar o al malestar. 

Totes les emocions són vàlides i encara que no podem desconnectar o
evitar les emocions, si podem aprendre a gestionar-les. 

Per aconseguir-ho és necessari aprendre a: 

                  Percebre-les:         Reconèixer i identificar verbalment les 
                                                    emocions que sentim. 
                  Comprendre-les:   Comprendre el que sentim. Integrar el que 
                                                     sentim dintre del nostre pensament i 
                                                     conèixer la complexitat dels canvis  
                                                     emocionals.
                   Regular-les:             Dirigir les emocions de manera eficaç.

 



Tipus d’emocions →
Què ens diu cada una d’elles?

1.Emocions primàries

Tenen una funció adaptativa, és a dir, afavoreixen una resposta davant un
estímul. 

Existeixen 6 tipus: 
 

       Por: anticipació a una amenaça o perill (real o imaginari) que produeix ansietat,  
       incertesa, inseguretat. Quan sentim por tendim a la protecció, per això augmenta  
       la nostra preocupació, vigilància, etc. 

       Sorpresa: sobresalt, sorpresa, desconcert. La seva funció és la d’exploració, fa 
       que centrem l’atenció en un fet inesperat, que l’explorem i per tant, ajuda a  
       orientar-nos davant noves situacions.

       Aversió o fastig: disgust o fastig envers allò que tenim al davant. Provoca el 
       rebuig, expulsió o allunyament d’alguna cosa nociva. 

       Ira: ràbia, enuig que apareix quan les coses no surten com volem o ens sentim 
       amenaçats per alguna cosa o algú. Te una funció d’autodefensa, fa disminuir la por 
       i pot estar dirigida envers els altres o cap a un mateix. 

 

 



2.Emocions secundàries

      Alegria: sensació de benestar i seguretat que sentim quan assolim algun desig 
     o veiem complerta alguna iŀlusió. La seva funció és la d’incitar-nos a reproduir 
     aquell succés que ens fa sentir bé. Millora la resposta cognitiva, la creativitat, la   
     memòria i l’aprenentatge. Alhora, ajuda a superar la por. 

      Tristesa: pena, solitud, pessimisme davant la pèrdua d’alguna cosa important o 
      quan ens han decebut. La seva funció és la d’ajudar-nos a reconstruir-nos 
      personalment, facilita conservar energia i la restitució dels nostres recursos. 

Les emocions secundàries es deriven de les emocions primàries i les amplien.
Les emocions secundàries fan que el que sentim en cada moment (emocions
primàries) es complementin en funció del nostre pensament i per tant, de les
nostres característiques individuals, aprenentatge, biografia, etc. 

 
                                                pot ser de gran utilitat

per reconèixer i identificar les emocions que
sentim, ja que ens permet visualitzar les emocions
primàries i les emocions secundàries que se’n
deriven, facilitant-nos la seva identificació amb
gran concreció. 

EINES

Roda de les Emocions:





EINES                             És una de les eines més útils que podem
utilitzar per ser conscients del que sentim i com gestionar-ho. 

 Aquesta tècnica consisteix en portar amb tu un petit quadern, encara que
també pots fer-ho al mòbil, i quan sentis una emoció intensa, omplir la següent
graella. 

Diari Emocional:



EINES

Aquesta pot ser una eina de gran utilitat per diverses raons: l’APP es tracta d’un
format còmode que permet accedir-hi de manera ràpida i en qualsevol situació.
No cal que estiguis a casa per fer-ne ús i per tant, pot ajudar-te a gestionar
certes emocions i situacions com pot ser el cas de l’ansietat, quan no estiguis a
casa o no tinguis accés a un ordinador. Alhora, compta amb diverses funcions
que ens facilitaran la gestió emocional i la reducció del malestar. 

APP/WEB Gestió Emocional: 
 

www.gestioemocional.cat

Funcions
Avaluació Emocional Eines 

Test que permet avaluar l’estat
emocional de la persona.
Permet tenir un major
autoconeixement de la nostra
situació emocional.

En cas que et trobis en una
situació emocional greu, rebràs
una trucada per part de
professionals en un màxim de
72h.

Símptomes Exercicis
S’exposen diversos
símptomes que pots estar
patint. Selecciones el
símptoma i seguidament
et pregunta pel nivell de
malestar, i aixó permet
que l’app et proposi un
exercici o un altre. En cas
de malestar molt elevat, et
proposarà realitzar una
avaluació emocional.

També pots accedir
de manera directa als
exercicis quan tinguis
un major coneixement
respecte del teu cos i
ment, i per tant, quan
sàpigues quins
exercicis t’ajuden a
reduir el malestar en
funció de les situacions
i emocions.

http://www.gestioemocional.catsalut.cat/
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La pràctica del mindfulness consisteix a focalitzar l'atenció en el moment
present, ens permet tenir atenció plena en el que succeeix «aquí i ara».
Aquesta tècnica te grans beneficis a l'hora de poder gestionar l'estrès i
l'ansietat així com per millorar els nivells de concentració i memòria,
reduir dolors corporals, etc. Trobaràs una àmplia gamma d'exercicis, només
has de trobar els més adients a les teves necessitats

Mindfulness o Atenció Plena: 
 

Pots fer-les tu mateix/a o
deixar-te guiar per algú.
Nosaltres et recomanem que
facis ús de plataformes com
Youtube o Netflix (Guia
Headspace), ja que et permetrà
tenir una persona que el guiï i et
facilitarà concentrar-te millor
en focalitzar la teva atenció en
el moment present. 

Recomanació 
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MANUAL DE RECUPERACIÓ I 
 AUTOGESTIÓ DEL BENESTAR: 
Per últim, us facilitem un manual de
recuperació i autogestió del
benestar, que s’acompanya d’un
quadern de treball personal.

El Manual de recuperació te la
finalitat d’ajudar-nos a millorar la
nostra salut mental. Aquest ens
facilitat informació, orientació i
estratègies possibles per elaborar
el nostre propi pla personalitzat de
recuperació, tenint en compte la
nostra realitat, necessitats i
preferències. El manual,
conjuntament amb el quadern de
treball personal, ens permet trobar
eines en nosaltres mateixes, el
nostre entorn i comunitat que
poden ajudar-nos en el procés de
recuperació.

bit.ly/3C2p6Fu


