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REFERÈNCIES�

Les emocions apareixen en nosaltres de 
manera espontània i aquestes no es 
poden triar. Totes elles són necessàries i 
imprescindibles i hem d’aprendre a 
conviure i a gaudir amb elles.�
�
Des dels centres podem i hem de 
contribuir amb l’educació de les 
emocions à Educació Emocional a 
partir de les Competències emocionals. �

¥  Podem contribuir amb el 
desenvolupament de l’educació 
emocional des de l'àrea 
d’educació física? I des d’altres 
àrees?�

¥  Les activitats físiques en el medi 
natural fomenten i potencien el 
desenvolupament de les 
competències emocionals?�

¥  N’hi ha suficient amb 
desenvolupar l’educació 
emocional durant un curs o 
hauria de ser un procés continu i 
permanent al llarg de tota la 
vida?�
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L’Educació emocional “un procés educatiu, 
continu i permanent, que pretén potenciar 
el desenvolupament de les competències 
emocionals com a element essencial del 
desenvolupament integral de la persona, 
amb l’objecte de capacitar-lo per a la 
vida”. (Bisquerra, 2005).�
�
Procés d’educació emocional en cinc 
competències:�
�
�

LLEI ORGÀNICA 2/2006 �
“…es tracta d’aconseguir que tots els 
ciutadans assoleixin el màxim 
desenvolupament possible de totes 
les seves capacitats, individuals i 
socials, intel·lectuals, culturals i 
emocionals”�
�

EDUCACIÓ FÍSICA EMOCIONAL �
(Pellicer, 2012)�

�
ACTIVITATS EN EL MEDI NATURAL�
�
Beneficis psicològics�
�
       Beneficis socials�
�
 Beneficis educatius �
�
         Beneficis físics �

ü  Proposta d’innovació seqüenciada al 
llarg dels quatre cursos acadèmics 
de l’educació secundària obligatòria.�

ü  Proposta interdisciplinar�

ü  2 SISTEMES D’AVALUACIÓ �
QDE-SEC�
Avaluació 360ª �

ü  Metodolog ia de resolució de 
problemes�

ü  Diversitat d’activitats; Llibres i 
proposta de sortida al medi natural�

ü  Inclusió TIC-TAC; WebQuest, Wikis, 
GPS,…�

ü  Realització diari emocional�

�
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¥  L’educació emocional es desenvolupa 
principalment des de l’àrea de tutoria 
però com es pot veure també es pot 
desenvolupar des de l’àrea d’educació 
física i cal fer-ho a través de totes 
les àrees.�

¥  L’educació emocional ha de ser un 
procés continu i permanent al llarg de 
tota la vida.�

¥  Cal aprofitar tots els recursos i 
activitats que ens proporciona el medi 
natural per a fomentar el 
desenvolupament de les competències 
emocionals.�

Agraïments a Àlex Gordillo Molina per haver-me guiat en aquest treball i per la seva atenció i ajuda. �


