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Què és la Intel·ligència Emocional? 

 

La competència per utilitzar sàviament el 
coneixement que aporten les emocions 



NIVELL 4.  
 Regular les emocions per promoure  

el creixement emocional i intel·lectual  
NIVELL 3.   

Comprendre les emocions per utilitzar  
el coneixement emocional 

 

 

 
NIVELL 2. 

Ús de les emocions per facilitar el pensament 
   
 NIVELL 1.   

Percebre i identificar les emocions correctament 

INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL 
(IE) 

Model de IE   
Mayer i Salovey (1997) 

Raonament 

Experiència 
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Avaluar 
Preparar-se  

Integrar 

Prioritzar 

Actuar 

Pensar 
Comunicar 

Aproximen o allunyen 
Movilitzar recursos 

Satisfer necessitats 

Activitat relacional 

Informar 

Donar resposta 
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Integrar Totes les  
dimensions  

de la persona 

Percepció  
holista 

Prioritzar Assignar valor  
a les coses i  

esdeveniments 
Ètica 

Satisfer Satisfer  
necessitats 
autèntiques 

Bondat 
intrínseca 

de  
l’emoció 
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Què diuen les investigacions en IE? 



 
• Dificultats per afrontar situacions 

estressants. 
 

• Més trets patològics de personalitat  
 

• Més presencia i gravetat de trastorns 
psicopatològics: 

‐ Ansietat 
‐ Depressió, etc. 

 
• Conductes desadaptatives: 

‐ Consum de drogues (tan legals com 
il·legals) 

 
• Més insatisfetes amb la seva vida 
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IE 



 
• Més competències per afrontar 

situacions estressants. 
 

• Més relacions socials i de major qualitat 
 

• Més èxit professional/acadèmic  
 

• Més conductes prosocials. 
 

• Més satisfetes amb la seva vida 
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predictor de benestar i d’ajustament psicològic. 

IE 
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Per què es important la intel·ligència 
emocional en les persones grans? 



A la vellesa... 

• A nivell físic: 
deteriorament de la 
percepció sensorial 

• A ni 

 
 
 

Canvis   
• Psicològic 

– Integritat 
desesperació 

 

• Físics 
– Deteriorament de la percepció sensorial 

 
• Cognitius 

 
– Alentiment del processament de la informació  

 
• Socials 

– Reestructuració del temps: 
• Independència dels fills 
• Jubilació 

– Reducció vida social 
• Limitacions físiques  
• Pèrdua d’amics i familiars  

 
• Psicològics 

– Evolutius 
– Emocionals  
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A nivell evolutiu... 

 

 

       

  Integritat     vs     Desesperació  
                                                                                                                                                                           (Erikson, 2000) 
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Comprendre  i donar sentit a les experiències emocionals 

Acceptació de la pròpia existència i 
satisfacció per la vida viscuda  

Insatisfacció vital i por a 
la mort 



A nivell emocional... 

 

• Disminueix: 

– Optimització de l’afecte 

– Complexitat de l’afecte (Labouvie et al.,  2007 ) 

– Intensitat emocional  

 

• Les estratègies de regulació emocional es 
tornen més passives (Heckman i Blanchard-Fields, 2008) 
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Com pot ajudar la intel·ligència emocional en 
l’atenció a la gent gran? 

Permet fer un diagnòstic emocional 
precís 

Ofereix eines i estratègies d’intervenció 
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Diagnòstic  



 
Nivell 1. Habilitats de percepció, valoració i 

expressió de les emocions.  
 

 

• Es redueix l’habilitat per percebre emocions degut al deteriorament  dels 
òrgans dels sentits: 

– Pot portar a un major aplanament afectiu. 

– Es requereixen estímuls més intensos per desencadenar l’emoció.  

  

• Més dificultat en el reconeixement d’emocions desagradables com la 
tristesa o la por. 

 

• En canvi, les habilitats per expressar emocions de forma apropiada i les 
necessitats relacionades, poden augmentar amb l’edat i l’experiència. 
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Nivell 2. Habilitats de facilitació i us de les 

emocions per guiar el pensament 
  

• El deteriorament cognitiu té un efecte negatiu sobre algunes habilitats per integrar 
cognició i emoció.  

 
– Si les diferents tasques evolutives s’han anat superant de forma satisfactòria, amb l’edat 

s'aprèn a redirigir l’atenció cap a la informació més rellevant.  

 
• Amb l’edat les emocions es viuen de manera més conscient el que ajuda a assignar 

valor a les coses, contribuint als nostres judicis. Saviesa. 
 

• Quan s’incorpora conscientment la informació emocional, el pensament es torna 
més flexible i creatiu.  
 

• “Reorganització de forma nova i valuosa d’un tot que es manifesta en qualsevol activitat humana.” 
(Lizeretti, 2012) 

 
– És signe de salut mental i creixement personal, fonamental per afrontar situacions adverses.  

 
– Tendeixen a augmentar al llarg de la vida en aquells que la cultiven. 
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Nivell 3.  Habilitats de comprensió, anàlisi  i us 

del coneixement emocional 
 

 

• Comprendre l’origen de les nostres emocions i l’evolució dels sentiments 
es essencial per donar significat a l'experiència, el que incideix 
positivament sobre el benestar personal i interpersonal.  

 

• Els canvis socials que es donen a la vellesa poden reduir l’optimització i la 
complexitat de l’experiència emocional. 

  

• També s’observa que en edats avançades disminueix l’experiència de la 
ràbia. Vulnerabilitat. 

  

• En canvi,  les habilitats que ens serveixen per interpretar el significat de les 
emocions, i aquelles  que serveixen per comprendre sentiments 
complexes poden augmentar. 
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Nivell 4.  Habilitats de regulació emocional per 

promoure el creixement emocional i intel·lectual 
 

 
• Les habilitats de regulació emocional presenten major nivell de complexitat  perquè regular de 

manera eficaç una emoció implica haver-la identificat, haver pres consciència de les seves 
implicacions i comprendre el seu significat.  
 
– Mecanisme o estratègia de regulació emocional: qualsevol intent que fa la persona per modificar un estat 

emocional, be alterant alguns dels factors antecedents a l’emoció (ex. evitant situacions), be modificant 
algun component de l’emoció (ex. suprimint la resposta emocional).  
 

– Aquestes estratègies tenen una influència fonamental sobre el benestar i la salut de la persona  (Gross i John, 
2003) . Especialment importants a la vellesa perquè es dona una reducció dels recursos somàtics per afrontar 
l’activació associada a les emocions (Consedine i Magai, 2002).  

   

• Les persones grans tenen una major percepció de control emocional, perquè tenen més capacitat 
de reparació (Mathias, Theodor i Louise, 2007). 

  
• Presenten més habilitats per estar oberts a sentiments agradables però més dificultats per les 

desagradables. 
 
• Les estratègies de regulació emocional que utilitzen son més passives que las que utilitzen els joves.  

– Fan servir més estratègies de tipus preventiu que estratègies centrades en la resposta (Gross et al., 1997).  
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Programes d’IE per persones grans 

 
• Tenen un caràcter preventiu i de desenvolupament humà, 

més que de tractament. 
 

• Objectius:  
– Capacitar a la persona per afrontar millor els reptes que suposa 

aquesta etapa de la vida.  

 

– Mantenir, millorar i potenciar competències de les que disposen o bé 
aprendre competències emocionals que mai han tingut. 

 

– Potenciar l’envelliment actiu  i satisfactori a partir de la reflexió sobre 
la influència que tenen les emocions en la nostra forma de sentir, 
pensar i comportar-nos.  
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Els efectes que mostren a curt i mig termini son : 

 
• Augment de les habilitats socials 

• Relacions interpersonals més satisfactòries 

• Millor adaptació familiar i social  

• Disminució de pensaments autodestructius 

• Millora de l’autoestima  

• Disminució de la tristesa i simptomatologia depressiva 

• Disminució de l’ansietat i de l’estrés 

• Disminució dels desordres relacionats amb el menjar 

• etc. 
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Actualment es porten a terme molts programes i tallers,  però la majoria no 
han estat avaluats i es desconeix la seva eficàcia. Donat que constitueixen 
una eina potent al servei i benefici de les persones grans és important 
assegurar-nos que es basen en el coneixement i l’evidència científica. 



La IE ès important... 

 

• Integrar el conjunt de l’experiència de la vida. 

 

• Prioritzar els aspectes en els que es vol focalitzar 
l’energia vital. 

 

• Satisfer aquelles necessitats bàsiques que han 
quedat insatisfetes. 

22 



23 

Envelliment saludable, actiu i satisfactori!!! 
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