
Proposem una progressió d’activitats per aconseguir que l’alumnat transfereix-hi les 
habilitats, capacitats, coneixements i actituds assolits, en quant a les competències 
emocionals, es refereix des de l’escola a la seva vida.

Entenem transferència com una situació on algun concepte aprés afecta a un 
aprenentatge actual o la solució d’un problema (Meyer i Wittrock, 1996).

Segons Salomon i Perkins hi han dues tipus de transferències:
•   Baix nivell: Transferència espontània d’habilitats bàsiques.

•   Alt  nivell: Es dona quan existeix una aplicació de coneixements o estratègies 
apresses de unes situacions a unes altres.

Nosaltres busquem les transferències d’alt nivell.
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REFERÈNCIES

La necessitat de ser competents emocionalment
El present estudi de caràcter teòric té com a objectiu elaborar un seguit d'activitats 
a realitzar des de la matèria d'Educació Física que permetin a l'alumne conèixer les 
seves emocions, i les dels altres, per a poder regular-les i ser capaç de transferir a 
qualsevol àmbit aquest aprenentatge.

Activitats inicials
Aquestes activitats serveixen per contextualitzar a l’alumnat en les diverses 
competències emocionals.

Son activitats molt específiques i amb un resultat previsible.

Majoritàriament tan sols hi ha una solució per assolir l’èxit en la tasca.

Acadèmiques
• La influència de les emocions en nosaltres mateixos a l’hora de poder aconseguir 
reptes a la nostra vida es molt gran. Poden fer que una mateixa situació pugui ser 
favorable per a nosaltres o adversa. 

• Es vital subordinar els continguts a les competències, en aquest cas a l’emocional, si 
volem treballar una educació integral cap a l’alumnat.

• L’adolescència és un moment idoni per treballar la competència emocional. El cos 
humà segrega una gran quantitat de testosterona en aquesta etapa i mitjançant el 
treball emocional podem fer que se segregui serotonina. Aquesta hormona genera 
sensació de pau i benestar, al contrari que la testosterona.

Personals
• Utilitzar les meves pròpies emocions per assolir objectius ha set un dels avantatges 
de realitzar aquest treball. Saber com fer-ho multiplica exponencialment el nostre 
valor personal.

• Utilitzar l’entrenament emocional en el mon del bàsquet tant professional com de 
formació és un pas endavant que he pogut donar en la meva carrera. És una 
metodologia força útil, especialment en gent jove.
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La educació emocional
Procés continu i permanent que pretén desenvolupar el coneixement sobre les 

pròpies emocions i les dels altres.

Són objectius de l'educació emocional identificar les emocions i desenvolupar 
l'habilitat de regular-les per tenir una actitud positiva davant la vida.

Les emocions 
L'emoció és un estat complex de l’organisme que es caracteritza per una excitació 
que predisposa q una resposta organitzada. 

En una emoció hi ha la component neurofisiològica que genera respostes 
involuntàries, la comportamental que fa referència a l'expressió i al moviment i la 
component cognitiva que és on es qualifica el nostre estat emocional.

Poden ser positives, negatives o ambigües, però totes elles són necessàries i 
sorgeixen de forma espontània.

La competència emocional
És el conjunt de coneixements, habilitats i actituds necessàries per a regular i 
expressar els fenòmens emocionals.

Aquesta competència es desdobla en consciència, regulació i autonomia 
emocional, competència social i habilitats per a la vida i el benestar.

Etapes evolutives 
L'alumnat de secundària inicia aquesta etapa al mateix temps que entra a la, 
preadolescència perdent l'equilibri físic i mental i la seguretat de la infantesa. És un 
moment de crisi de valors, desconcert i tancament.

L’adolescència és l’etapa de la recerca de valors i de sí mateix i de obertura als 
altres.

Aquestes etapes tenen un procés d’aprenentatge que ajuda a la maduració 
individual abans d’integrar-se en la comunitat dels adults amb les responsabilitats.

Compaginant les etapes evolutives de Gesell amb la pròpia naturalesa de les 
competències  es proposa  donar -lis diferent importància en cada nivell

La educació emocional en la secundaria
L'adolescència és el període clau per treballar les emocions a causa dels canvis  
que es produeixen en l'organisme de l'adolescent.

El caràcter pràctic i social de la classe d'Educació Física fa que sigui el marc idoni 
per a la manifestació i anàlisi de les emocions.
Per tant, adquireix gran importància l'educació emocional en l'Educació Física de la 
secundària.
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Les habilitats per a la vida I el benestar es treballarien en un nivell posterior.

En aquests tipus d’activitats es perd quasi 
completament el control sobre l’alumnat, ja que 
tan sols donem eines i recursos per a que 
segueixin avançant en el seu procés educatiu. 

El grau d’especificitat en el que es treballa es 
bastant baix, ja que l’alumne està immers en 
una activitat global i els imputs emocionals són  
molt variats.

Per contra el grau de proximitat a la realitat és 
quasi perfecte, ja que el discent no es troba en 
horari lectiu.

La intel·ligència emocional
És un constructe hipotètic que està en el debat constant de la psicologia. Un 

constructe és alguna cosa que se sap que existeix però que la seva definició 
és difícil o controvertida.

PROPOSTA EDUCATIVA

Activitats de transferència 1
El objectiu d’aquestes tasques és aproximar un pas més a l’alumne a la realitat.
Les activitats d’aquest apartat són situacions no tan definides com a les activitats 
inicials però encara es duen a terme dins de l’aula.

Parlem d’activitats més obertes, on es possible que cada alumne trobi un camí propi 
per assolir els objectius.
L’alumnat ha de utilitzar les habilitats adquirides a les activitats inicials per a treballar 
sobre les competències emocionals en activitats més obertes.

El professorat perd una mica de control sobre els discents i el grau d’especificitat 
sobre la competència que s’estigui treballant és menor, al ser activitats més pròximes 
a la realitat.

Activitats de transferència 2
Aquestes activitats es duran a terme fora de l’horari lectiu. Es pot aprofitar qualsevol 
activitat del institut com ara bé un ball de final de curs, una obra de teatre o algun 
esdeveniment esportiu.

Devem donar eines als alumnes, com diaris o moments de reflexió dintre la pròpia 
activitat per a que segueixin el seu procés d’aprenentatge.


