
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). 

Competències Bàsiques: “el conjunt de 

coneixements, capacitats, habilitats i actituds 

necessàries per comprendre, expressar i regular de 

forma apropiada els fenòmens emocionals” 

(Bisquerra, 2003) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’Educació emocional a l’escola: L’educació 

emocional és “una innovació educativa que es justifica 

en les necessitats socials” (Bisquerra,2003:2), per tant 

és una forma de prevenció primària, on pretén 

minimitzar la vulnerabilitat de les persones envers a 

l’estrès, depressions, agressivitat, entre d’altres o fins i 

tot evitar que a pereixin.  

Gràcies a l’educació emocional a les escoles, els 

alumnes, segons Marsal (2006) aconsegueixen: 

•Reconèixer i ser conscient dels propis sentiments i 

saber com expressar-los. 

•Ser conscients de les relacions que hi ha entre els 

seus sentiments, pensaments i reaccions. 

•Conèixer les seves fortaleses i debilitats. 

•Veure des de una perspectiva realista i optimista que 

li genera una bona autoestima. 

•Saber que hi ha en cada emoció per poder-les 

dominar. 

•Ser responsable de les conseqüències que generen 

els seus actes i decisions. 

•Desenvolupar l’empatia. 

•Saber cooperar i resoldre conflictes, basant-se en 

negociacions justes per totes les parts implicades. 

•Dominar la comunicació no verbal i verbal. 

 

 La importància i la necessitat de la educació emocional per atendre a les necessitats 

socials del segle XXI 

 Afirmació de l’educació física com a mitja d'aprenentatge de les competències 

emocionals. 

 Aplicació de l’Educació Emocional en totes les UD de l’educació física. 

 Necessitat de docents experts en l’educació emocional. 
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ACROSPORT EMOCIONAL: Creació d’una unitat didàctica amb la intenció d’unificar els 

objectius de l’Acrosport i les competències bàsiques emocionals per aconseguir el 

desenvolupament integral de l’alumne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Seqüència procés ensenyament-aprenentatge 
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REFERÈNCIES 

Des de el segle XX hi ha agut un gran interès 

per la intel·ligència emocional fins introduir-la 

en el món de l’educació com  l’Educació 

Emocional. Aquesta nova educació esta 

basada en competències emocionals dins del 

currículum. 

Per tant, l’Educació Física a l’escola és un bon 

mitja per aprendre aquestes competències? 

Podem adaptar les unitats didàctiques  introduint 

les competències emocionals? 

Subtítol 3 
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 Els conceptes 

 
Intel·ligència emocional: segons Salovey i 

Mayer (1990) “és l’habilitat de gestionar els 

sentiments i emocions, discriminar-los entre 

ells i utilitzar aquest coneixement per dirigir-los 

els propis pensaments i accions”. I segons 

Goleman (1995) la IE és una sèrie de 

competències que faciliten als individus la 

gestió de les emocions de forma centrifuga i 

centrípeta, és a dir, cap els demés i cap un 

mateix. 

 

 

Conèixer i realitzar les funcions dels executors d’Acrosport. 

Aplicar amb èxit totes les ajudes en les diferents figures, tan individuals com en grup. 

Desenvolupar la creativitat mitjançant la correcta realització d’una coreografia grupal final. 

Desenvolupar la capacitat de negociació per assolir l’èxit en les diferents figures d’Acrosport 
proposades. 

Ser  capaç de controlar la impulsivitat en situacions adverses. 

Ser conscient del propi cos i acceptar les possibilitats d’un mateix. 

Mostrar habilitats, actituds de respecte i treball en equip, independentment de les diferències culturals, socials i 
d'habilitat. 

1 
Presentació Unitat didàctica. Rúbrica d'autoavaluació emocional. conèixer les ajudes, les funcions del 

portor i l'àgil. Progressions per la realització de la posició invertida. 

2 
Aprenentatge de les ajudes. Realització de figures per parelles.(Negociació de rols). Realització de 

figures per trios.(Acceptació de rols) 

3 Diferents tipus d’agafades. Figures grupals de tres, quatre i cinc components. (Negociació de rols) 

4 
Posta en pràctica dels continguts assolits fins al moment. (Treball autònom). Noves figures cercades per 

internet o inventades (Creativitat, respecte per l’opinió dels demés, negociacions). Avaluació pràctica. 

5 
Figures grupals de 10 – 12 alumnes. (Consciència corporal). Figura grupal classe. (acceptació de les 

possibilitats del propi cos) 

6 Coreografia grupal. (negociacions per l’assoliment dels objectius). Temps: 1.30” – 2” 

7 Representació de les coreografies i filmació (regulació emocional). Control teòric. 


