
  

 

 

LOE (2006): Programar per competències  

Educació Integral: Educació Emocional? 

Realment es treballen les 

competències Emocionals a l’etapa 

de secundària? 

El Quocient intel·lectual 

VS 

Les Intel·ligències Múltiples 

 

Educació Emocional = Educació del 

benestar 

Educació Física + Jocs d’oposició = 

Treball de Consciència 

Emocional 

“Alumnat Competent”: 

 Diferents situacions motrius, adquirir 

coneixements per resoldre  problemes 

i reptes. 

 Ser el centre d’atenció 

PRAXIOLOGIA MOTRIU: 

Lógica interna (espai, temps, material, altres) 

Dominis d’Acció Motriu (psicomotor, 

cooperación, oposición, cooperación-oposició) 

 

 

COMPETÈNCIA EMOCIONAL:  

“Conjunt d’habilitats que permeten comprendre, 

expressar i regular de manera apropiada el 

fenòmens emocionals. Inclouen la consciència 

emocional, el controlde la impulsivitat, el treball 

en equip, etc.” (Bisquerra, 2003). 

                  

 

 

UD 1r curs ESO  

Jocs d’oposició (1x1; 1xt; txt) i Emocions 

OBJECTIU: Utilitzar els jocs d'oposició per 
treballar la presa 
de consciència emocional. Identificar 
l'adversari com un ajudant positiu 
en el procés d'aprenentatge. 

FASES: 
1. Aproximació/ Introducció IE 
2. Unitat didàcica EF 
3. Reflexions 

TEMPORALITZACIÓ: 7 sessions 

INSTRUMENTS: 

Color de les emocions

 

Webqüest 

 

 

 
Potenciar l’Educació Emocional pot donar 
resposta a diferents tipus de necessitats 
socials que no sempre queden 
desenvolupades en l’Educació Formal.  
 

Diferenciar l’oposició de la competició. 
Existeixen situacions d’oposició amb presència o 

 absència de competició. 

 

La finalitat de l’Educació és el 
desenvolupament integral de la persona.  
No ens podem centrar exclusivament en les 

 competències cognitives. 

 

Professorat degudament preparat. 
Materials curriculars , conèixer el tema i 
saber que ha de prendre decisions 
depenent de l’objectiu que es vulgui 
aconseguir.  
 

Instruments de recollida de dades i 
avaluació necessaris. 
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Figura 2. Situacions motrius amb adversaris o amb companys i adversaris en un medi estable 
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