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EDUCACIÓ FÍSICA EMOCIONAL 

INTRODUCCIÓ FONAMENTACIÓ DESENVOLUPAMENT PROPOSTA D’APLICACIÓ 

REFERÈNCIES 

Justificació 
El document mostra una manera d’enfocar l’assignatura d’Educació Física des d’una 

perspectiva emocional, on a part de tenir en compte el desenvolupament motor, es 

té present el seu desenvolupament emocional, aprofitant tot el potencial que té 

aquesta assignatura degut al seu caràcter pràctic i, per tant, vivencial per aconseguir 

el desenvolupament integral de l’adolescent i la formació de persones. Els 

aprenentatges que es retenen i perduren en el temps són aquells que van lligats a 

una emoció i això es produeix amb major facilitat si els aprenentatges són vivencials. 

Per això, ¿quina millor manera de treballar les emocions que a través de 

l’assignatura d’Educació Física que reuneix aquestes característiques? 

 

 

Introducció 
L’alumne actual té una ment tipus “zapping” nascuda del món de la imatge i 

caracteritzada per missatges curts, discontinus i lligats. Té més capacitat de 

comprensió sentint o intuint que raonant o analitzant. Viu els valors del món de la 

imatge que tendeix a respostes emotives (m’agrada / no m’agrada), a la 

immediatesa i al gust per el dinamisme i pel plaer instantani (Bisquerra, R. 2009). 

 

Aquests canvis importants en la manera de fer i de ser dels adolescents provoca una 

creixent falta de capacitat d’atenció i, per tant, de concentració, així com un augment 

progressiu del descontrol emocional dels mateixos (depressions, ansietat, ...). Estem 

en l’era de la informació. Aquesta realitat afecta a tots els nivells, canviant la manera 

de treballar, de relacionar-se, de viure, ... i, per tant, també d’educar. 

 

S’ha de tenir molt en compte tots els factors que influeixen i que poden actuar sobre 

l’alumne l’adolescent a l’hora de treballar amb ell: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per finalitzar, considero s’ha de parlar de la família del segle XXI. Els pares són els 

responsables d’establir les bases educatives que ajudarien al seu fill/a a convertir-se 

en un adult autònom i emocionalment desenvolupat, ensenyant-li a assumir 

responsabilitats. Al mateix temps, per que el nen creixi, és necessari un entorn 

favorable en el que existeixin els quatre pilars fonamentals: 

Les emocions no són ni bones ni dolentes, simplement són. Apareixen sense 

desitjar-les o sense cercar-les i, per tant, no som responsables de sentir-les” 

(Conangla, M. 2004: 26). D’aquestes paraules s’entén el desenvolupament 

emocional com a necessitat bàsica i essencial per a la humanitat i des de aquesta 

perspectiva parteix la meva proposta.  

 

Els avanços de la Neurociència, estan posant a la llum el meravellós i desconegut 

cervell, i suposa el un punt de partida que guia el desenvolupament en la direcció de 

la salut emocional. Actualment es sap que el límit entre la raó i les emocions no 

existeix, i que en cada decisió, en cada acció, les emocions participen i estan 

presents.  

 

L’emoció 

Per poder entendre la globalitat del procés de l’educació de les emocions és 

necessari partir del seu nucli, i aquest és l’emoció. Definida per Bisquerra (2000) 

com “un estat complex de l’organisme que es caracteritza per una excitació o 

pertorbació que predisposa a una resposta organitzada” 

 

 

Competències emocionals 

Per competència emocional  

s’entén    “el     conjunt     de  

coneixements,    capacitats,  

habilitats         i        actituds  

necessàries per comprendre,  

expressar i regular de forma  

apropiada    els    fenòmens  

emocionals”   (Bisquerra,  R.  

2003).  

 

 

Agafant com a referència la visió del GROP, les competències emocionals s’agrupen 

en cinc blocs (Bisquerra, R. & Pérez, N. 2007) (veure pentàgon superior). 

 

A continuació presento una taula amb la qual pretenc desglossar cada una 

d’aquestes competències seguint la idea de Bisquerra (2000) i Pellicer (2011):  

 

 

 

Desenvolupament del nen de 12 a 16 anys 
Segons Lehalle, (1986), traduït per Pérez,  l’adolescència es caracteritza per que és 

el període on un es fa conscient dels seus estats afectius i de l’efecte d’aquests, així 

com de la seva ambivalència emocional en algunes circumstàncies. Es defineix en la 

capacitat per considerar les preferències, la personalitat i la compressió de les 

emocions dels demés. També destaca una influència del desenvolupament cognitiu,  

com és el pensament hipotètic: la consideració de múltiples factors situacionals per 

analitzar les reaccions emocionals dels demés i els avanços en la capacitat de 

l’empatia; i la influència capacitat d’autoreflexió: la modulació de l’estat de l’ànim i 

una major confiança en la pròpia regulació emocional. 

 

A continuació mostro un quadre comparatiu per entendre el desenvolupament 

evolutiu dels alumnes d’E.S.O., basant-me en Gesell i altres (1997):  

 

 

Amb la informació extreta en el quadre anterior es pot valorar quines competències 

emocionals són més adequades treballar en cada curs escolar, tenint en compte el 

seu desenvolupament evolutiu. 

 

Metodologia 
Per seguir el ritme que aquesta societat marca, l’alumnat ha d’assumir 

responsabilitats per afavorir la iniciativa, la reflexió, la comunicació, la tolerància... 

Per això les actuacions del docent aniran encaminades a: 

•Aconseguir una activitat intensa i protagonitzada pels alumnes. 

•Cercar el treball de les emocions en tot el procés d’ensenyament-aprenentatge. 

•Que l’alumne sigui el protagonista dels seus aprenentatges i siguin significatius. 

•Potenciar el treball en equip ique faciliti la comunicació. 

•Que s’utilitzin mitjans didàctics variats i atractius. 

•La individualització atenent a la pluralitat d’interessos, aptituds i necessitats. 

 

Eines i recursos d’aplicació 
Consciència emocional 

Els alumnes dotats d’aquesta competència sabran quines sensacions estan sentint i 

el per què. Per augmentar l’autoconsciència és necessari aconseguir que els 

alumnes meditin sèriament i amb valor . En particular hem (1) d’examinar els nostres 

judicis, (2) sintonitzar amb els nostres sentiments, (3) saber quines són les nostres 

intencions i (4) parar esment als nostres actes. 

 

Regulació emocional 

El control emocional no significa a suprimir les emocions, sinó a com manejar-les, 

regular-les o transformar-les si és necessari. A continuació presento les estratègies 

per el control de les emocions. Per raons de presentació a pareixeran separades, 

però és freqüent que en la pràctica s’integrin per arribar a millors resultats: 

respiració, relaxació, visualització, meditació i control del pensament o teràpia 

cognitiva. 

 

Autonomia emocional 

Aquesta competència podríem dir que es basa en la capacitat de transferir les dues 

competències anteriors a qualsevol altre àmbit i la capacitat d’automotivar-se. Per 

treballar aquesta competència hem d’aconseguir:  redefinir l’èxit per tal de que 

l’alumne experimenti l’èxit, donar feedbacks clars i no comparar a l’alumne; l’alumne 

ha de creure que té veu o influència en la determinació de la seva pròpia conducta. 

 

Competència social 

El respecte per els demés és un dels components a desenvolupar a través de 

l’educació de les emocions; la intenció és acceptar i apreciar les diferències 

individuals i grupals i valorar els drets de totes les persones. 

 

Habilitats per la vida i el benestar 

La fixació d’objectius adaptatius és un dels aspectes sobre el que incidir. Es tracta 

d’ensenyar als estudiants com fixar-se objectius positius i realistes. 

 

Conclusions 
En la meva proposta desenvolupo principalment les 3 primeres competències degut 

a que són la base de la IE, entenc les altres dues venen com a conseqüència i tenen 

un caire més transversal, per desenvolupar en futurs treballs. Crec que a partir 

d’aquí es deriva una línia de treball, tan per les respostes que he trobar com per les 

preguntes que m’he anat plantejant durant tot aquest procés. 

 

També considero que l’esport és un molt bon vehicle per portar a terme aquest tipus 

d’aprenentatge integral, i encara ho estic més després d’haver fet aquest treball. 
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