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Aprenc a gestionar les meves emocions amb

emWave
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Programari informàtic que, mitjançant un biofeedback i a través de visualitzadors i jocs interactius, ajuda 
els alumnes a conèixer el seu estat emocional i així poder identificar i controlar les emocions negatives 
que incideixen sobre el comportament i, a la vegada, sobre el seu rendiment cognitiu. 
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El programari informàtic emWave ha estat cedit al centre per una empresa privada i avaluat i conduit des del Departament de psicologia i pedagogia de la UdL. 
La tecnologia emWave permet veure a la pantalla d’un ordinador i a temps real els patrons de comportament del cor, i dóna informació a l'alumne/a de quan es troba en estat 
d’Alt Rendiment o Coherència. Facilita tècniques per ajudar a crear en l’ésser humà un estat òptim en el que el cor, la ment i les emocions interactuïn de manera sincronitzada 
i equilibrada per arribar a la coherència.
Per al registre s’utilitza un sensor de pulsacions connectat a un USB. Aquest sensor permet la presa de dades de la variabilitat cardíaca de l'alumne/a, alhora que facilita infor-
mació del seu estat de coherència a través d’uns gràfics visualitzats en la pantalla de l’ordinador.

A través de tècniques de coherència, exercicis interactius i jocs, l’emWave ajuda a situar el cor i la ment en un estat coherent, desencadenant en la persona un increment de 
l’energia vital, la capacitat de concentració i la claredat mental, al mateix temps que obté autocontrol per a un equilibri emocional estable i permanent. El programari és un en-
trenador del ritme cardíac de coherència dissenyat perquè l’usuari previngui, controli i reverteixi els efectes de l’estrès. L’objectiu és incrementar el nivell de coherència en 
cada sessió i el programari permet un arxiu dels progressos.

El programa s'ha aplicat durant 40 dies a tots els alumnes de l'educació primària, tot i que la investigació s'ha centrat amb els alumnes de quart curs.
L’entrenament s'ha dut a terme a l’aula d'informàtica durant 20 minuts cada dia, a primera hora del mati, dividint els alumnes en dos grups, mentre un grup practicava amb 
l'emWave a l'aula d'informàtica, els altres feien activitats amb la tutora a l'aula.
Cadascun dels alumnes tenia el seu propi ordinador i software de manera que es podia anar controlant l'evolució. 
La tutora del grup o la mestra d'educació física han estat les qui han acompanyat al grup, intervenint i acompanyant els alumnes en la respiració i visualització d’experiències 
positives. Aquestes intervencions han estat de vegades individuals i altres grupals, sempre adaptant-se al moment i les necessitats. 
Amb aquesta eina pretenem donar millor i més atenció a la gestió emocional, aspecte que es treballa al centre des de fa anys amb programes d'educació emocional. 
Concretament el programari ajuda a:

- Millorar la concentració i l’atenció 
- Millorar el rendiment acadèmic 
- Augmentar el control emocional i com a conseqüència, millorar l’autoestima i la relació amb la resta.

La valoració de l'experiència s'ha realitzat amb instruments com: un test d'atenció (D2), proves estàndars de rendiment acadèmic (proves de competències bàsiques) abans i 
després de l'experiència, enquesta als alumnes, enquesta als pares i mares, i control, seguiment i evolució de les gràfiques del programari.
Els resultats han estat positius, els alumnes han millorat l'atenció. El programa ha motivat molt als alumnes i si s'aplica amb les condicions idonees, amb un treball d'educació 
emocional previ, un acompanyament per part d'un docent i disponibilitat de l'aula d'informàtica, els alumnes poden arribar a interioritzar aquesta estratègia de regulació emo-
cional, molt útil i necessaria en el dia a dia. 

Alumnes de 1r curs realitzant una sessió d'emWave a l'aula 
d'informàtica.
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Joc de llums (verd-coherència / vermell-no coherència). Sensor
connectat a l'orella i a l'USB.

Gràfica resum amb totes les dades que dona el programa
(Coherència cardíca, temps de sessió, freqüència cardíaca)

Resum de l'evolució de les diferents sessions. 
(Verd: coherència / Vermell: no coherència).
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