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Descobreix les teves emocions amb el Toni i la Tina 

 
Castellnou Infantil Juvenil i l’Hospital Sant Joan de Déu presenten Toni i Tina, una 

nova col·lecció pensada per treballar la gestió de les emocions amb els infants 

mitjançant històries divertides i quotidianes. 

 

 Aquesta nova col·lecció vol ser una eina 

amb la qual famílies i mestres puguin ajudar els 

nens i nenes a gestionar les emocions des de ben 

petits, perquè, tal com diu Linda Lantieri, experta 

en aprenentatge social i emocional: «Els infants i 

joves amb habilitats socials i emocionals són més 

feliços, tenen més confiança en si mateixos i són 

més competents com a estudiants, membres 

d’una família, amics i treballadors».  

 

 Com molt bé apunta Daniel Goleman en Intel·ligència emocional (2000), l’èxit 

d’una persona no rau tant en les capacitats intel·lectuals com en les aptituds 

emocionals. Les persones amb escassa intel·ligència emocional pateixen més estrès i 

més ansietat, tenen menys capacitat per afrontar i superar les situacions adverses 

amb què es troben en la vida i no saben posar-se en el lloc de l’altre. Tot plegat els 

causa més conflictes amb l’entorn.  

 

 D’altra banda, en l’última dècada s’han fet avenços en el disseny, la 

implementació i l’avaluació de programes d’aprenentatge social i emocional (ASE) en 

l’àmbit educatiu de diversos països. Aquest tipus de programes demostren que 

impartir educació emocional permet reduir els conflictes en l’entorn escolar i millorar 

la convivència a les aules, i que és una eina més eficaç per millorar les qualificacions 

que no pas reduir la ràtio, o el nombre d’alumnes per classe.  
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 La intel·ligència emocional és una competència que es pot adquirir a l’escola i 

en l’entorn familiar. Per impulsar l’educació emocional en aquests dos àmbits, 

Castellnou Edicions i l’Hospital Sant Joan de Déu han creat una col·lecció de contes 

que tracten les emocions mitjançant les històries quotidianes que viuen el Toni i la 

Tina, uns conillets molt amics. Cada conte de la col·lecció se centra en una emoció 

diferent.  

 

 El valor afegit d’aquesta col·lecció és la guia que hi ha al final de cada història 

adreçada a familiars i educadors, i que d’una forma directa i clara presenta l’emoció 

bàsica que es tracta en el conte. Així mateix, ofereix consells i orientacions que 

ajuden a identificar i gestionar positivament l’emoció que es treballa en aquell 

moment.  

 

 El Toni i la Tina, a partir de les experiències que 

viuen, animen l’infant a reconèixer, entendre, expressar i 

gestionar positivament les emocions. Els infants de 2 a 7 

anys s’identificaran, ben segur, amb aquests personatges i 

les seves vivències. Les històries estan escrites i il·lustrades 

pel tàndem Meritxell Martí–Xavier Salomó, de reconeguda 

experiència en l’àmbit de la literatura per a infants.  

 

 L’Observatori FAROS de la Salut de la Infància i l’Adolescència de l’Hospital 

Sant Joan de Déu ha orientat i revisat aquesta col·lecció després d’haver elaborat el 

2012, en col·laboració amb la Fundació Eduard Punset, 

l’informe Com educar les emocions? La intel·ligència 

emocional en la infància i l’adolescència, en el qual van 

participar experts d’arreu del món, com Rafael Bisquerra, 

Francisco Mora, Esther García Navarro, Èlia López Cassà, 

Juan Carlos Pérez-González, Linda Lantieri, Madhavi Nambiar, Pilar Aguilera, Nieves 

Segovia i Octavi Planells. En aquest informe s’exposen experiències que demostren 

que una major capacitació emocional pot ajudar a reduir la conflictivitat a les aules, 
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alhora que fa millorar la convivència i, fins i tot, els resultats acadèmics de l’alumnat. 

Aquest informe es pot descarregar del web de FAROS (www.faroshsjd.net). 

 

 Castellnou Edicions i l’Observatori FAROS agraeixen a María Ángeles Mairena 

(psicòloga clínica de l’Hospital Sant Joan de Déu i experta en emocions), Esther 

García Navarro (coordinadora i docent del màster en Educació Emocional i Benestar 

de la UB) i Imma Roger (cap d’estudis del CEIP La Farigola del Clot i màster en 

Educació Emocional de la UB) la seva col·laboració en aquest projecte.  

 

 

 

Castellnou Infantil Juvenil i FAROS us conviden a la presentació de la col·lecció Toni i 

Tina, dins el cicle de xerrades per a pares i mares que organitza l’Observatori FAROS. 

Tindrà lloc el 15 d’abril a les 19 h a l’auditori docent de l’Hospital Sant Joan               

de Déu de Barcelona. Confirmeu l’assistència al telèfon 93 253 21 30 o a 

direcciodocencia@hsjdbcn.org.
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Primers títols 

Els dos primers títols d’aquesta col·lecció són Una tempesta... de por i Quina ràbia de 

joc!, i les emocions que tracten són la por i la frustració, respectivament.  

 

Una tempesta... de por // Una tormenta... de miedo 

El Toni té por de la tempesta. Quins llamps i trons! 

Com s’ho farà, la Tina, perquè el Toni rigui i tots dos passin 

una bona estona? 

 

 

 

 

 

Quina ràbia de joc! // ¡Qué rabia de juego! 

La Tina ha perdut jugant al dòmino i agafa una bona enrabiada. 

Al Toni no li ha agradat gens el que ha fet la seva amiga. 

Així no es pot jugar! Sort que se n’empesca una de bona 

perquè això no torni a passar… 

 

 

 

 

 

 

Els personatges  

El Toni i la Tina són bons amics. Viuen al bosc i comparteixen 

jocs, passejades, berenars amb xocolata desfeta, excursions, 

aventures... S’ho passen d’allò més bé! 

 

Com tothom, de vegades estan tristos i, de vegades, contents; 

de tant en tant s’enfaden, tenen por o es posen nerviosos. Per 
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sort, saben que poden comptar l’un amb l’altre per parlar, fer-se companyia i, si tenen 

cap problema, buscar-hi plegats una solució. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els autors 

Meritxell Martí, en el text, i Xavier Salomó, en les 

il·lustracions, formen un tàndem perfecte per a la 

literatura infantil i juvenil. Junts han treballat per a 

diverses editorials, tant nacionals com estrangeres. Ara 

s’estrenen amb Castellnou LIJ. 

 

Meritxell Martí va néixer a Sabadell el 1972. És 

llicenciada en Humanitats i doctora per la Universitat 

Autònoma de Barcelona. També és diplomada en 

Composició i Música Moderna. Treballa com a professora d'art i literatura a la 

Universitat Oberta de Catalunya, i és autora de materials educatius i didàctics. Ha 

publicat més de vint llibres per a nens i joves. www.martiorriols.blogspot.com 

 

Xavier Salomó va néixer a Sabadell el 1976. És llicenciat en Història de l’Art per la 

Universitat Autònoma de Barcelona. També és diplomat en Dibuix i Il·lustració per 

l’Escola Massana de Barcelona. Ha treballat per a diverses agències de publicitat i 

com a dissenyador gràfic. Col·labora amb les principals editorials d’arreu de l’estat i 

també amb editorials franceses. És col·laborador habitual de revistes infantils. 

www.xaviersalomo.blogspot.com.  

 
Segueix la col·lecció Toni i Tina a www.tonitina.com.


