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Presentació "El viatge de les Rialles" a Barcelona 
 

• Els professors d’Infantil van conèixer els nous reptes als quals s’enfronten en aquesta 
etapa educativa de la mà de l’especialista Rafael Bisquerra. 
 

• Reconèixer les emocions per tal de gestionar-les correctament és la principal 
preocupació per als professors de l’etapa d’Educació Infantil, segons una enquesta 
realitzada per Grupo SM. 

 
• Els assistents van poder viure una experiència única amb el compositor i pianista 

Jerónimo Maesso, creant amb ell la Banda Sonora d’aquest esdeveniment. 
 
 
Barcelona, 12 de maig de 2016.- Ahir es va celebrar a l’ Auditori de Barcelona “El viatge de les  
RIALLES”, un acte organitzat per Cruïlla i dirigit als docents d’Educació Infantil, en què es van 
poder veure els grans reptes que s’han d’abordar en aquesta etapa. 
 
Rafael Bisquerra, un dels principals referents acadèmics en el món de l’educació emocional, va 
ser ponent en aquest esdeveniment, que va reunir prop de 200 assistents. A més de gaudir 
d’una experiència interactiva i emocional del tot inoblidable, els professors també van poder 
participar activament de la creació del La Rialla més gran del món i de la seva banda sonora, 
amb l’inestimable ajuda del gran compositor i pianista Jerónimo Maesso.  
 
Durant la seva intervenció, Bisquerra va involucrar el públic des del primer moment amb 
diversos reptes, mitjançant els quals aniria descobrint la importància del llenguatge emocional. 
Al mateix temps, va posar de manifest les connexions que trobem, com en el cas de les 
constel·lacions, entre les emocions bàsiques, i la importància de comprendre-les a fi de poder 
treballar-les i regular-les, fent així que emocions com la ira no acabin conduint a la violència. 
Bisquerra va destacar especialment la importància del paper dels mestres en aquest aspecte: 
“Emocionalment, ens trobem en un univers en expansió. L’univers emocional s’està expandint, 
i aquesta expansió depèn de l’educació”. 
 
El viatge de les Rialles és una cita en la qual es posen de manifest els grans reptes que tenen 
els professors de l’etapa d’Infantil, sobretot els que estan relacionats amb l’educació 
emocional. Segons una enquesta feta recentment per Grupo SM, el 76% dels docents 
consideren essencial que els nens i nenes d’ entre 3 i 5 anys comencin a adquirir competències 
que els ajudin a adonar-se de les seves emocions i que aprenguin, al mateix temps, a 
gestionar-les de forma adequada. D’acord amb l’opinió dels professors d’aquesta etapa 
educativa, així no només s’aconsegueix enfortir el seu creixement emocional, sinó que això 
incideix directament en el seu procés d’aprenentatge.  
 
 

http://www.rialles.cruilla.cat/


 
 
L’acte d’ahir s’emmarca dins una sèrie de conferències que Grupo SM i Cruïlla durà a terme 
per tot el territori fins al 17 de maig amb l’objectiu que els mestres d’Educació Infantil 
coneguin de primera mà les noves necessitats que avui dia planteja l’educació. A més, per 
mitjà d’aquestes accions l’editorial integra el seu nou projecte educatiu: RIALLES, basat en les 
noves realitats dels alumnes, com ara la gestió de les emocions, la creativitat, la individualitat i 
la capacitat de relació i d’interacció per poder conviure en societat. 
 
Més informació sobre el Projecte RIALLES a www.rialles.cruilla.cat 
 
 
Rafael Bisquerra 
 
Doctor en Ciències de l’Educació, llicenciat en Pedagogia i en Psicologia i catedràtic 
d’Orientació Psicopedagògica a la Universitat de Barcelona, Rafael Bisquerra és, a més, 
director del Màster en Educació Emocional i Benestar, del Màster en Intel·ligència Emocional 
en les Organitzacions i fundador i primer director del GROP (Grup de Recerca en Orientació 
Psicopedagògica).  
 
La seva línia d’investigació es centra, actualment, en l’educació emocional, sobre la qual 
treballa des de mitjan anys noranta. Ha impartit docència sobre mètodes d’investigació, 
estadística aplicada, orientació psicopedagògica i educació emocional. 
 
 
Sobre l’Educació a Cruïlla  

Cruïlla és un punt de trobada d'autors, il·lustradors, editors i professionals diversos que fan 
possible la publicació d'obres literàries i materials didàctics de qualitat per a infants i joves. La 
nostra voluntat és oferir continguts i serveis culturals i educatius que siguin un instrument 
d'utilitat i ajudin a totes les persones que treballen per fer una societat més lliure i humana, ja 
sigui des del món de la cultura i l'educació com des de les famílies o altres àmbits d'influència. 
La identitat d'Editorial Cruïlla està arrelada a la filosofia de treball de les empreses del Grupo 
SM al qual pertany.  Aquesta filosofia és sensible a valors universals com la llibertat, la 
solidaritat, la tolerància, el respecte per la diversitat cultural i, molt especialment, el valor de 
l'educació de les persones en totes les seves dimensions. El propòsit de la nostra activitat és 
aportar continguts, mètodes i recursos que contribueixin a millorar la qualitat de l’educació en 
els territoris de parla catalana i editar i publicar obres de literatura de qualitat que puguin fer 
que els infants i adolescents s'interessin més per la lectura. 
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