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L’educació Emocional a l’Aula de Secundària

INTRODUCCIÓ 

MARC TEÒRIC 

L’educació emocional és una formació per la vida, que

pretén donar resposta a un conjunt de necessitats

que no es troben ateses de forma adequada dins de

l’educació.

PROPOSTA D’INNOVACIÓ

Activitats proposades per l’alumnat

.
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Rol del professor en Neuroeducació

• Els neuroeducadors basen les

seves tècniques d’ensenyança

en el coneixement de la ment i la

conducta humana.

• Conèixer més de l’estudiant fora

de l’aula

Les TIC a l’Educació Secundària

Les TIC són mitjans i recursos didàctics, que han de

ser utilitzats pel professor quan puguin resoldre un

problema comunicatiu o quan ajudin a crear un entorn

diferent i propici per a l’aprenentatge

Creació de diferents jocs i activitats per tal de treballar

l’educació emocional a l’aula mitjançant les TIC tenint en

compte la neuroeducació.

El projecte consta de dues parts:

1. Jocs de cada competència emocional per als

alumnes.

2. Recursos pel professorat

El projecte està dissenyat per dur-se a terme a les

classes de tutoria.

Avaluació
Les eines utilitzades per l’avaluació del programa són

les següents:

1. Diari

2. Qüestionari per cada activitat

3. Qüestionari de desenvolupament
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Enfocat als centres d’educació secundària. Alumnes

d’entre 12-16 anys.

OBJECTIUS:

• Augmentar l’aplicació Cognifit a l’àmbit emocional a 

través de jocs per l’alumnat i recursos per al docent. 

• Crear jocs per treballar l’educació emocional 

mitjançant una aplicació mòbil. 
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