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Resum  

Es porta a terme un estudi comparatiu entre dues unitats didàctiques amb 

metodologies diferents aplicades a dos grups del Jaume Callís de Vic a l’àrea 

d’Educació Física. L’objectiu és comprovar la influència que té l’aprenentatge 

cooperatiu, seguint les consideracions metodològiques de la neuroeducació-física, en 

els alumnes. La mostra és de 22 alumnes per cada grup, per tant, 44 alumnes, a més 

de la Irene Pellicer, experta en neuroeducació-física. Es parteix de la hipòtesi que els 

alumnes del grup d’aprenentatge cooperatiu desenvolupen més i millors habilitats 

socials, competències emocionals i valors més alts en les emocions positives i més 

baixos en les negatives. Això propiciarà a obtenir millors notes acadèmiques en 

comparació amb l’altre grup. Es conclou que l’aprenentatge cooperatiu potencia les 

habilitats socials dels alumnes afavorint la millora de les seves competències 

emocionals, tot i que, no obtenen valors més alts en les emocions positives però si 

més baixos en les negatives. No obstant, si que obtenen millors notes acadèmiques 

que l’altre grup.  

Paraules clau: Aprenentatge cooperatiu, neuroeducació-física, notes 

acadèmiques, competències emocionals i alumnes d’ESO.  

Abstract 

It carries out a comparative study between two teaching units using different 

methodologies applied to two groups of Vic James Callis in the subject of Physical 

Education. The aim is to check the influence of cooperative learning, following 

methodological considerations of physical neuroeducation in students. The sample is 

22 students per group, so 44 students. Besides, Irene Pellicer, expert in physical-

neuroeducation. The hypothesis is that the students in the group cooperative learning 

develop more and better social skills, emotional skills and values higher in positive 

emotions and lower in the negative. This will propitiate to better academic grades 

compared to the other group. The conclusions are that cooperative learning promotes 

social skills by encouraging students improve their emotional skills. However they not 

obtain higher values in positive emotions but lower in the negative. Finally, they obtain 

better academic grades than the other group. 

Paraules clau: Cooperative learning, physical-neuroeducacation-, academic 

grades, emotional skills and students of ESO 
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1. Introducció  

El treball que presento tracta d’una aplicació pràctica en un centre educatiu per 

valorar la influència de l’aprenentatge cooperatiu en l’alumnat. Per portar-ho a 

terme s’han comparat dues unitats didàctiques amb dues metodologies totalment 

diferents en dos grups respectivament durant el meu període de pràctiques a 

l’Institut Jaume Callís de Vic. Per una banda, una unitat didàctica amb tasques no 

cooperatives i d’estructura individualista, i per l’altra banda, una amb tasques 

d’aprenentatge cooperatiu amb les consideracions pedagògiques i metodològiques 

de la neuroeducació-física. 

Actualment, en el món de l’Educació s’està vivint un procés de renovació afavorint 

a l’aparició de nous mètodes d’ensenyament per millorar la qualitat de 

l’aprenentatge. Així doncs, es dóna protagonisme a l’alumne fent que el professor 

esdevingui a un segon pla. Aquesta és la línia de treball de l’aplicació de la unitat 

didàctica del grup cooperatiu, on es combina l’aprenentatge cooperatiu, que tanta 

incidència està tenint en els últims anys, i la neuroeducació-física, que sorgeix de 

l’auge de la neuroeducació. 

Per una banda, Lavega et al., (2014) i Bisquerra (2003) consideren que la cooperació 

té un paper important en la promoció del benestar social i emocional ja que les 

relacions socials s’orienten cap a l’ajuda recíproca amb els demés. Per tant, 

l’aprenentatge cooperatiu és una proposta metodològica que s’ha de portar a terme a 

les sessions d’Educació Física. Per una altra banda, Bisquerra (2003) concep que 

l’Educació física pot jugar un paper destacat en cultivar el benestar social i emocional 

de l’alumnat. En la mateixa línia, Pellicer (2011) cita que durant l’adolescència és 

idònia la pràctica i presa de consciència de l’educació emocional ja que és un moment 

de gran evolució, canvis i creixement personal. 

Per tant, la vinculació entre la cooperació i les emocions està molt lligada, i a més, 

l’area d’Educació Física és propícia per treballar ambdós conjuntament. D’aquesta 

manera, es vol comprovar quina influència té l’aplicació de la unitat didàctica 

d’aprenentatge cooperatiu seguint les consideracions de la neuroeducació-física, 

comparant-la amb l’altre grup, prenent com a referència tres elements clau en 

l’aprenentatge dels alumnes a l’Educació Física. S’observen i es valoren les habilitats 

socials dels alumnes en els dos grups ja que determinen la qualitat de l’aprenentatge 

cooperatiu. Per una altra banda, en la línia de la neuroeducació-física, on l’eix 
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fonamental d’aquesta proposta sorgeix de l’emoció, es pren com a referència la millora 

de les competències emocionals de l’inici al final de la unitat didàctica, com també el 

grau de les emocions que els alumnes vivencien durant les sessions d’Educació 

Física. Per últim, es comparen les notes acadèmiques dels alumnes de la matèria en 

dues competències que coincideixen ambdós grups. 

A més, s’aporta qualitat als resultats afegint les aportacions d’Irene Pellicer, una 

persona vinculada a l’àmbit de l’Educació Física i autora del llibre “NeuroEF. La 

revolución de la Educación Física desde la Neurociencia.” També es tenen en compte 

les valoracions dels alumnes dels dos grups per entendre millor i d’una manera 

vivencial què senten, què pensen i com actuen en un grup o l’altre. 

Per tant, l’estudi es vincula amb el màster per dos motius: per estudiar i valorar els dos 

eixos temàtics en un context real, i sobretot, per aplicar una proposta innovadora 

afavorint a la investigació educativa per tal de millorar els processos, tant 

d’ensenyament dels docents com d’aprenentatge dels alumnes. D’aquesta manera, les 

unitats didàctiques contenen tots els elements necessaris per portar-se a la pràctica: 

referències teòriques envers la futura aplicació pràctica, programació, temporització i 

relació en la graella curricular. A partir d’aquí, hi ha una aplicació pràctica amb una 

actuació docent adequada al què demana la professió, vinculada als objectius de cada 

unitat didàctica. Finalment, hi ha l’avaluació dels alumnes, tal com la valoració de les 

dues unitats didàctiques i de la significativitat de l’aprenentatge en l’alumnat.  

L’interès del tema sorgeix d’una conferència a la Universitat de Vic dos anys enrere de 

Marc Guillem Molins. Ens va parlar de la importància del cervell i els processos 

mentals en l’aprenentatge dels nens, i com estava vinculat en l’activitat motriu. D’aquí, 

que m’interessés per la neuroeducació llegint el llibre “Neuroeducación. Solo se puede 

aprender aquello que se ama” de Francisco Mora (2013). Tot i això, m’assabento a 

mitjans de 2015 que hi ha una autora, Irene Pellicer, que relaciona la neuroeducació a 

l’Educació Física i assisteixo a la presentació del seu llibre: “NeuroEF. La revolución 

de la Educación Física desde la Neurociencia”. La conclusió que extrec és que hem de 

conèixer a l’alumnat i portar-lo cap al plaer i el benestar, on l’element essencial per a 

l’aprenentatge és l’emoció. 

Lligat a això, una de les consideracions d’una de les dimensions de la neuroeducació-

física és el treball amb els companys, a través de l’aprenentatge cooperatiu. Durant els 

4 anys de grau i l’any de màster ens han transmès les potencialitats d’aquesta 

metodologia d’ensenyament en concret, l’Eduard Ramírez que concep que 

l’aprenentatge dels alumnes ha d’anar més enllà dels aprenentatges purament 
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acadèmics i potenciar un seguit de competències que els serveixi per a la seva 

formació com a persona. A més, hi crec. Per tant, quina oportunitat per poder combinar 

i valorar la vinculació d’aquests dos eixos temàtics en una aplicació pràctica en un 

context real d’Educació Física.  

Per comprovar les repercussions en l’alumnat d’aquesta proposta en comparació 

també amb l’altra, he seguit un procés tant en la part teòrica com pràctica. Primer de 

tot, vaig haver de considerar què volia com a estudiant però sobretot com a futur 

docent. Això em va permetre identificar els eixos d’estudi, i determinar els objectius 

d’aquest treball. Així doncs, un cop desenvolupada la metodologia, vaig portar a terme 

una ressenya d’autors de l’aprenentatge cooperatiu, en concret de l’Educació Física, i 

per una altra banda de la neuroeducació, especialment de la neuroeducació-física. 

Finalment, la ressenya es va enfocar en la vinculació entre cooperació i emoció. 

A partir d’aquí, vaig poder dissenyar les unitats didàctiques, les quals en una s’hi 

veurien les consideracions de l’aprenentatge cooperatiu juntament amb les 

consideracions pedagògiques i metodològiques de la neuroeducació-física, i a l’altra 

tot el contrari. Això em va propiciar aplicar les dues unitats didàctiques en els dos 

grups valorant en tot moment el procés com a docent, i com estaven transcorrent les 

sessions en relació als objectius marcats.  

Després de la part d’intervenció, em centro en l’anàlisi començant per descriure els 

resultats dels objectius. Juntament amb els referents teòrics discuteixo els resultats, i 

finament, redacto les conclusions referents al treball i a la meva perspectiva com a 

docent, comentant la línia educativa que concebo. 
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2. Marc teòric 

2.1. L’aprenentatge cooperatiu 

La interacció humana facilita l’aprenentatge d’allò que es pretén ensenyar, i a més 

estimula el criteri propi, l’autoconfiança i la convivència entre els companys (Bernal, 

2011). 

En l’etapa de l’adolescència apareixen noves situacions i relacions, les quals fan que 

les interaccions socials competents i les habilitats socials necessàries siguin elements 

clau en aquest període de la vida (Delgado, 2010). En la mateixa línia, els adolescents 

es van distanciant i desvinculant dels seus pares, i les relacions que guanyen pes i 

intensitat són amb els seus companys. Per tant, el grup d’iguals esdevé un context de 

socialització preferent i una important font de recolzament (Delgado, 2010).  

A partir d’això, s’ha de cuidar el clima social de l’aula per part del professor i l’alumne 

per tal que es portin a terme les activitats acadèmiques, socials i personals de la forma 

més satisfactòria possible, a partir d’estratègies propiciades pels docents (Pérez, et al., 

2010). 

Per això, és molt important poder treballar a les aules alguna metodologia que potenciï 

les habilitats socials, alhora que faciliti l’aprenentatge dels continguts. D’aquí, sorgeix 

l’aprenentatge cooperatiu.  

 

2.2. L’aprenentatge cooperatiu en el context educatiu 

L’aprenentatge cooperatiu és una de les àrees més extenses i fructíferes de la teoria, 

la investigació i la pràctica en l’educació (Johnson, et al., 2000). Aquest ús generalitzat 

de l’aprenentatge cooperatiu es deu a múltiples factors, tres dels més importants són: 

l’aprenentatge cooperatiu és recolzat per la teoria de les ciències socials, validat per la 

investigació i la varietat dels mètodes d’aprenentatge que ofereix l’aprenentatge 

cooperatiu pels docents (Johnson, et al., 2000) 

Origen de l’aprenentatge cooperatiu 

Velázquez (2013) a l’hora d’analitzar l’origen de l’aprenentatge cooperatiu considera 

tant les fonts pedagògiques, que fan referència a concepcions cooperatives de la 

pràctica educativa, com les psicològiques, que es caracteritzen pels processos 

d’aprenentatge de l’alumnat fonamentats en la cooperació.  
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a) Antecedents pedagògics 

Els primers referents van ser els romans o alguns pedagogs del segle XVI al 

considerar els beneficis d’ensenyar als altres per aprendre, tot i que, no va ser fins als 

segles XVIII i XIX quan Andrew Bell i Joseph Lancaster van desenvolupar 

l’ensenyament mutu entre iguals. A partir d’aquí, aquest ensenyament es trasllada a 

Estats Units difonent-se ràpidament les idees de Joseph Lancaster. Tant és així que a 

finals del segle XIX Francis Wayland  Parker promou uns mètodes actius 

d’ensenyament focalitzant l’atenció en el factor social, propiciant que se’l denomini 

impulsor de la New Education (Educació Nova).  

Lligat a la New Education, sorgeix a Europa la pedagogia de l’Escola Moderna de la 

mà de Ferrer Guàrdia, posant èmfasi en el sentit de la col·lectivitat. Avançant en el 

temps, situant-nos en la dècada dels 80’ del segle XX, Freinet i MIlani desenvolupen 

diferents tècniques, alguna de les quals introdueixen elements orientats a la 

cooperació entre l’alumnat. Per una altra banda, va ser Cousinet el primer docent que 

va estructurar un mètode de treball en equip, valorant la participació activa de 

l’alumnat en el procés d’aprenentatge, propiciant que entre els companys de grup es 

propiciessin les respostes.  

b) Antecedents psicològics 

Les primeres referències que es relacionen amb l’aprenentatge cooperatiu provenen 

de la psicologia social, concretament de Piaget i dels seus deixebles de l’Escola de 

Ginebra, al considerar que quan hi ha una relació entre iguals es propicia 

l’aprenentatge. Una altra escola, l’Americana de mitjans del segle XIX intervé per 

apuntar el terme d’interdependència entre els companys, clau en l’aprenentatge 

cooperatiu.  

Ja al segle XX (anys 70´) gràcies als plantejaments de Dewey, Deutsch i Sherif, 

sorgeixen els primers treballs orientats a investigar aplicacions específiques 

d’aprenentatge cooperatiu en l’àmbit escolar. Tal i com es concep actualment 

l’aprenentatge cooperatiu, primer es difon per Estats Units, i després per altres països 

de forta influència americana, com Israel, Canadà o Austràlia, assenyalant autors 

il·lustres com els 4 americans (els germans Johnson, Elliot Aronson, Robert Slavin i 

Spencer Kagan) i els d’Israel, (Shlomo Sharan i Rachel Hertz-Lazarowitz). 
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2.2.1. Conceptualització de l’aprenentatge cooperatiu 

Existeixen vàries definicions d’aprenentatge cooperatiu, tot i que, algunes se centren 

en algun element en concret, obviant d’altres que molts autors remarquen. No obstant, 

apareix una definició molt complerta en tots els sentits partint de la idea d’inclusió.  

Segons Pujolàs i Lago (2011:21) i a partir de les aportacions de Johnson, Johnson i 

Holubec (1999) i tenint en compte les aportacions de Kagan (1992) l’aprenentatge 

cooperatiu és: 

“L’ús didàctic d’equips reduïts d’alumnes (generalment de composició heterogènia 

en rendiment i capacitat, encara que ocasionalment poden ser més homogenis) 

utilitzant una estructura de l’activitat que asseguri al màxim la participació 

equitativa (per a què tots els membres de l’equip tinguin les mateixes oportunitats 

de participar) i potenciï al màxim la interacció simultània entre ells, amb la finalitat 

que tots els membres d’un equip aprenguin els continguts proposats, cadascú al 

màxim de les seves possibilitats i aprenguin, a més, a treballar en equip” (Pujolàs i 

Lago, 2011:21) 

A partir d’aquesta definició, es remarquen altres definicions enfocant-se en alguna de 

les parts.  Hi ha autors que destaquen la composició heterogènia com Mínguez 

(2009:2): “Entenem per aprenentatge cooperatiu una manera de construir 

coneixements treballant a través de la formació de grups heterogenis on els 

components són interdependents i comparteixen un espai, uns objectius comuns, uns 

materials d'aprenentatge i uns càrrecs que impliquen cert grau de responsabilitat.” 

Altres autors, ho relacionen amb l’aprenentatge actiu de l’alumnat, els  quals són els 

protagonistes on Keiser (2000:35) el defineix com: "una varietat d'aprenentatge actiu 

que estructura als estudiants en grups, amb rols definits per a cada estudiant, i una 

tasca que el grup ha de dur a terme". 

Un altre element important és que l’aprenentatge cooperatiu incorpora la construcció 

del coneixement com un procés social (Arumí, 2014) on els objectius no són 

únicament acadèmics, sinó també socials (Dyson, 2002). Per tant, no només ajuda a 

l’aprenentatge dels continguts curriculars sinó també: el treball en equip, la solidaritat i 

l’ajuda mútua, així com el respecte a les diferències i la convivència, que són valors en 

sí mateixos que la societat ha de valorar (Pujolàs i Lago, 2011). 

Tot i això, Velázquez (2013) esmenta que a vegades el fet d’ajuntar a un seguit de 

persones i demanar-los-hi que cooperin, no significa que ho facin, tot i que ho intentin 
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la primera vegada. Possiblement, sigui perquè no disposin de destreses i 

coneixements necessaris per interactuar amb els companys, afavorint a conductes que 

incideixen negativament en el rendiment grupal, i per tant, en l’aprenentatge. 

Referent a l’anterior, Díaz-Barriga i Hernández (2001) conceben que és necessari 

desenvolupar programes transversals dintre dels continguts del currículum escolar, a 

més de fomentar estratègies adequades pel comportament social dels alumnes en les 

seves respectives aules. 

Finalment, Veláquez (2013) considera clau que l’aprenentatge cooperatiu sigui la suma 

del treball en grup i l’aprenentatge individual i de cadascun dels membres del grup. 

Cita aquestes paraules que resumeixen el tarannà de l’aprenentatge cooperatiu 

definint-lo com: “una metodologia educativa que es basa en el treball en petits grups, 

generalment heterogenis, en què els estudiants treballen junts per aconseguir un canvi 

de comportament o coneixement en si mateixos i en el dels altres membres del seu 

grup.” (Velázquez, 2013:45).  

2.2.2. Consideracions de l’aprenentatge cooperatiu 

Per tal que l’aprenentatge cooperatiu sigui portat a la pràctica és necessari que es 

donin un seguit de consideracions que (Johnson, Johnson i Holubec, 1999:38) van 

desenvolupar: 

- Interdependència positiva: els alumnes han d’aprendre el material assignat i 

assegurar-se que tots els membres del grup també ho aprendran. Llavors, es 

promou una situació on cada estudiant comprèn que la seva aportació i treball 

ajudarà als altres companys (Johnson, Johnson i Holubec, 1999). 

- Interacció promotora: Són accions que els alumnes fan entre ells per ajudar a 

l’altre company a aconseguir l’objectiu amb l’empatia com a element propiciador 

d’aquestes accions. Velázquez (2013:64) considera que “La interacció promotora 

existeix quan cada membre del grup tendeix a animar els seus companys, a donar-

los suport i ajudar-los quan tenen dificultats, a reforçar les seves idees i esforços, 

per completar amb èxit la tasca assignada i assolir els objectius previstos.”   

- La responsabilitat individual: Velázquez (2013:67) la defineix com: “la capacitat 

d'una persona per assumir la tasca que se li encomana, esforçant-se per 

desenvolupar-la el millor possible, de manera que reconeix i accepta les 

conseqüències que es deriven de les seves accions.”    

- Les habilitats interpersonals i de treball en petit grup: És important ensenyar 

una sèrie d’habilitats socials que afavoreixin en l’acompliment d’una tasca, 
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permetent que els estudiants col·laborin entre ells. En els grups d’aprenentatge 

cooperatiu és necessari que els alumnes aprenguin continguts acadèmics com les 

habilitats interpersonals i de grup necessàries per al treball en equip. (Johnson et 

al., 1999). Les habilitats interpersonals que considera Johnson, Johnson i Holubec 

(1999a:44-45) per tal que els alumnes aconsegueixin els objectius són: conèixer-se 

i confiar en els demés; comunicar-se amb precisió i sense ambigüitats; acceptar-se 

i recolzar-se; i resoldre els seus conflictes de forma constructiva.  

- El processament grupal: S’entén com: “la reflexió sobre una sessió grupal per: 

(1) descriure quines accions del grup van resultar útils i quines van ser inútils, i (2) 

prendre decisions respecte de quines conductes s'han de mantenir i quines s'han 

de canviar" (Johnson, et al., 1999: 45). Velázquez (2013) relaciona la descripció 

dels autors amb els processos de reflexió que es porten a terme gràcies a la 

coavaluació i l’autoavaluació. 

Kagan (2000) se centra més en dos aspectes que considera claus per tal de propiciar 

la igualtat d’oportunitats en l’alumnat: la interacció simultània i la participació equitativa.  

Per una altra banda, Pujolàs i Lago (2011) apel·len a la doble responsabilitat que han 

de tenir els membres d’un equip d’aprenentatge cooperatiu: en primer lloc, aprendre 

ells el que el professor els ensenya, i en segon lloc, a contribuir a què ho aprenguin 

també els seus companys d’equip. També consideren que els equips d’aprenentatge 

han de tenir una doble finalitat: primer aprendre els continguts escolars, i segon 

aprendre a treballar en equip, com un contingut escolar més (Pujolàs i Lago, 2011). 

Per últim, el grau de cooperativitat d’un equip d’aprenentatge cooperatiu ve determinat 

per dos variables: la primera per la quantitat de temps que treballen en equip dins 

d’una unitat didàctica i la segona per la qualitat del treball en equip que es constat pel 

grau amb què es donen determinats factors i/o contrafactors  de cooperativitat (Pujolàs 

i Lago, 2011). 

 

2.2.3. Implicacions educatives i personals de l’aprenentatge cooperatiu  

als alumnes 

Hi ha diversos autors que anuncien un seguit d’implicacions positives de treballar amb 

aprenentatge cooperatiu a l’aula. Destaquen que no només afavoreixen al rendiment 

acadèmic, sinó que possibiliten també el desenvolupament personal i social dels 

alumnes. 
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Sánchez-Queija i Oliva (2003) consideren que els adolescents que mostren una major 

competència per establir relacions amb els companys presenten un millor ajust 

emocional i conductual. D’aquí la importància, d’aquesta metodologia en elements 

personals que se’n poden beneficiar els alumnes. Relacionat a aquest punt, Rodrigo 

(2012) arriba a la conclusió en el seu estudi que afavoreix a la millora de l’autoestima, 

de les habilitats socials i la motivació escolar. A més, també millora les expectatives 

que tenen els alumnes envers els altres companys, i la cohesió de grup.  

Arumí (2014) gràcies a la ressenya de diferents estudis escriu que l’organització social 

cooperativa de l’activitat d’ensenyament-aprenentatge afavoreix més el rendiment 

acadèmic i la socialització dels alumnes que una organització individualista o 

competitiva de l’activitat. D’aquests estudis, destaca el de Coll (1984, citat a Arumí, 

2014) on referencia un meta-anàlisi de Johnson i els seus col·laboradors en el qual 

revisen 122 investigacions entre 1924 i 1981. Les situacions cooperatives tenen un 

millor rendiment i productivitat pels participants que les competitives i les 

individualistes. 

 

2.3. L’aprenentatge cooperatiu: estratègia metodològica per a 

la inclusió a les aules 

“L’escola inclusiva representa el mitjà més eficaç per combatre les idees 

discriminatòries –objectiu cada vegada més important en el món actual– per crear 

comunitats que acullin obertament a tothom –sigui quin sigui el seu país i cultura 

d’origen– en una societat inclusiva i, a més, a través de l’escola inclusiva 

s’aconsegueix una educació integral per a tots” (Pujolàs i Lago, 2011:7). 

Amb aquesta cita s’introdueix la importància que té la inclusió a les aules. Els mateixos 

autors remarquen que l’única manera d’atendre junts en una mateixa aula a alumnes 

diferents (característiques personals i necessitats educatives), és la introducció d’una 

estructura d’aprenentatge cooperativa, on tots col·laboren i cooperen (s’ajuden) per 

aconseguir l’objectiu comú, cadascú al màxim de les seves possibilitats, d’avançar en 

l’aprenentatge (Pujolàs i Lago, 2011). Per tant, segons Omeñaca (2001) els grups han 

d’oferir garanties que tots els seus membres tinguin possibilitats de progrés en 

l’aprenentatge.  

Des d’una visió més global, Ríos (2009) remarca que l’escola inclusiva propicia la 

transformació i la del seu context per adequar i millorar la resposta educativa a la 
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diversitat, reconeixent-la i no assimilant-la. Respecte l’Educació Física Inclusiva, Ríos 

(2009) considera que tot l’alumnat ha de compartir el mateix espai sense diferències, 

l’ensenyament i la seva organització han d’estar recolzats pedagògicament i 

socialment que sigui necessari, i mantenint altes les expectatives per tal de que es 

doni l’aprenentatge en tots i totes.  

Per una altra banda, Grineski (1991) esmenta que l’aprenentatge cooperatiu és una 

estratègia metodològica per a la inclusió de l’alumnat amb discapacitat en les classes 

d’Educació Física. Per tant, es torna a considerar l’ús de noves estratègies per a 

l’aprenentatge, donant importància al treball en equip i la comunicació interpersonal 

donant peu a l’aprenentatge cooperatiu, que l’autora (Ríos , 2009) el considera una 

metodologia clau en l’aprenentatge dels alumnes. D’aquesta manera, tots els alumnes 

han de ser agents actius a l’aula, mantenint els objectius individualitzats dintre del grup 

cooperatiu (Ríos, 2009). 

Pujolàs i Lago (2011) han portat a terme un projecte que ha consistit en el disseny, 

aplicació i avaluació del Programa CA/AC (Cooperar per Aprendre/Aprendre a 

Cooperar), que comporta l’organització cooperativa de l’activitat dels estudiants a l’aula 

per tal que puguin aprendre junts, alumnes amb diferents necessitats educatives. 

L’objectiu va ser comprovar fins quin punt s’aconseguia que els alumnes milloressin el 

seu rendiment acadèmic i assolissin un desenvolupament personal més elevat 

(capacitat de dialogar, conviure i ser solidaris). Els resultats són que es potencien i 

milloren les interaccions entre iguals, es facilita una participació més activa de 

l’alumnat i es fomenta un clima d’aula propici per a l’aprenentatge i el 

desenvolupament personal.  

Les tres raons de pes per portar a terme aquest programa des d’un punt de vista 

inclusiu són: 

- L’única manera de fer possible aules inclusives, en les quals puguin aprendre junts 

alumnes diferents, és estructurant l’aprenentatge de forma cooperativa.  

- No es poden treballar els valors dintre de l’aula si anteriorment s’han exclòs d’ella 

aquells que són diferents (aula no inclusiva). 

- Per poder treballar, no es poden aprendre totes les competències si els alumnes 

no tenen l’oportunitat de treballar junts, en equip i de manera continuada dins de 

classe.  

Rodrigo (2012) conclou que l’aprenentatge cooperatiu afecta positivament les relacions 

socials i afavoreix el desenvolupament d’actituds positives envers els altres iguals del 



15 
 

grup classe. Altres estudis que apunten a l’aprenentatge cooperatiu com una 

estratègia inclusiva en les classes d’Educació Física són: (Dowler, 2012; Grenier; 

Yeaton, 2012) 

2.4. L’aprenentatge cooperatiu a l’Educació Física 

Tot i que s’han descrit els principis bàsics de l’aprenentatge cooperatiu i les seves 

implicacions a l’aula, a l’assignatura d’Educació Física encara és una metodologia 

innovadora (Arumí, 2014). Per això, el seu origen és relativament proper, i vinculat a 

l’aprenentatge cooperatiu d’altres matèries curriculars. 

Origen de l’aprenentatge cooperatiu a l’Educació Física: el joc cooperatiu com a 

referent 

L’origen de l’aprenentatge cooperatiu en el context de l’Educació Física està relacionat 

amb els jocs cooperatius. Malgrat que van sorgir alguns indicis anteriors, no va ser fins 

als anys 70 quan alguns grups alternatius a la ciutat de San Francisco promocionen el 

joc juntament amb la pràctica simultània de tot tipus de persones, denominant-los: 

“New Games”. Això afavoreix a la seva difusió, i el primer lloc on s’avaluen els efectes 

de la inclusió dels jocs cooperatius en programes específics d’Educació Física és a la 

Universitat d’Ottawa de la mà de Terry Orlick. A nivell espanyol, no va ser fins el 1995 

quan es publica el primer llibre de jocs no competitius orientats a l’Educació física 

:”Fichero de juegos no competitivos” escrit per Velázquez, Cáceres, Fernández Arranz, 

García Díez i Ruiz Gómez. (Velázquez, 2013). 

Seguint amb el recurs del joc cooperatiu Garaigordobil (1996) per tal de considerar-se 

així són necessaris la presència de quatre components: participació, acceptació, ajuda 

necessària i diversió per complir un mateix objectiu o varis compatibles. Tot i això, no 

cal confondre el joc cooperatiu amb l’aprenentatge cooperatiu, on les diferències 

recauen sobretot en que en el joc cooperatiu l’objectiu és la diversió, no hi oposició i és 

una activitat puntual, mentre que l’aprenentatge cooperatiu l’objectiu principal és 

l’aprenentatge, pot haver-hi tasques on hi hagi competició intergrupal i és una pràctica 

estesa temporalment (Velázquez, 2013).  

Per una altra banda, el concepte d’aprenentatge cooperatiu a l’àrea d’Educació Física 

apareix en el primer llibre específicament dedicat a aquesta temàtica de Grineski 

(1996), malgrat que s’haguessin publicat alguns articles referents a l’àrea d’Educació 

Física. Amb l’entrada del segle XXI augmenten les publicacions que tracten les 

característiques de l’Aprenentatge Cooperatiu a les sessions d’Educació Física, com 

les possibles tècniques que es poden aplicar. (Velázquez, 2013). 
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2.4.1. Implicacions educatives i personals de l’aprenentatge cooperatiu a 

l’Educació Física 

Hi ha un seguit de beneficis que comporta l’aprenentatge cooperatiu posat en pràctica 

durant les classes d’Educació Física que els autors remarquen. Grineski (1993, citat a 

Velázquez, 2013) detalla que reforça els comportaments prosocials i millora 

l’autoestima dels estudiants i Mercier (1992) ho relaciona amb l’aprenentatge de les 

destreses socials que ajuden a l’equip i es promouen sentiments cap al grup. Dyson 

(2010) en l’estudi que concep les opinions dels mestres i alumnes de l’aplicació d’un 

programa d’aprenentatge cooperatiu expressen que els alumnes també milloren, en 

les habilitats socials, a ajudar-se els uns als altres per millorar les seves habilitats, com 

també a agafar responsabilitats en el seu propi aprenentatge i en la millora de les 

habilitats motores.  

Arumí (2014) també escriu a través d’altres estudis (Bahr, 2010; Barrett, 2005) que 

l’aprenentatge cooperatiu té avantatges a nivell motriu en oposició de les metodologies 

tradicionals basades en els treballs individuals i competitius. En aquesta línia, Taras 

(2005) consolidant la seva hipòtesi, afirma que els nens que participen en algun 

esport, on es promou la cooperació, el compartir i l’aprendre a seguir les normes, 

aprenen habilitats que es transfereixen a les aules. 

Altres estudis mostren uns resultats de l’aplicació de l’aprenentatge cooperatiu a 

l’assignatura d’Educació Física. Hi ha autors citats a Velázquez (2013) com (Johnson, 

et al., 1984; Brown, 1988; Dyson, 2001; Lafont, Proeres i Vallet, 2007; O’Leary i 

Griggs, 2010) que demostren que amb l’aprenentatge cooperatiu es millora més 

tècnicament qualsevol esport o disciplina que l’aprenentatge individual o de manera 

competitiva. No obstant, Carpenter (1986) els seus resultats són iguals amb 

l’aprenentatge de l’esport sigui metodologia cooperativa o competitiva, com Hinson, 

(2000) Gröben (2005) citats a Velázquez (2013) que no troba diferències en el 

desenvolupament i/o millora de les habilitats motrius dels alumnes. Lligat a l’àmbit 

motor, l’aprenentatge cooperatiu millora més el rendiment motor que altres 

metodologies (Stanne, Johnson i Johnson, 1999; Bayraktar, 2011) citats a Velázquez 

(2013) 

Per una altra banda, respecte la relació amb els demés, hi ha varis estudis que 

estudien la vinculació d’aquest aprenentatge amb les implicacions socials envers 

l’alumnat. Hi ha altres consideracions dels autors citats a Velázquez (2013): Afavoreix 

a tenir una actitud positiva cap als altres (Johnson, Bjorkland i Krotee, 1984; 

Carpenter, 1986; Fernández-Río, 2003), adquirir millors relacions interpersonals i 
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habilitats socials (Johnson i Johnson, 1999; Hinson, 2000; Dyson, 2001; Goudas i 

Magotsiou, 2009) i alhora a desencadenar una millor responsabilitat individual (Dyson, 

Linehan i Hastie, 2010).  

Altres estudis consideren que ajuden a augmentar la motivació (Fernández-Río, 2003; 

Barba, 2010; Mohseen, Fauzee, Kim i Baki Geok, 2011) i sobretot a acceptar als 

alumnes amb necessitats educatives (André, Deneuve i Louvet, 2011) tal com afavorir 

la interacció social entre alumnes amb discapacitat i sense discapacitat (Dowler, 

2012).  

Al cooperar les relacions socials s’orienten cap a l’ajuda recíproca amb els demés, 

considerant que l’educació física pot jugar un paper destacat en cultivar el benestar 

social i emocional de l’alumnat (Bisquerra, 2013). 

Barrett (2000) demostra que el temps de participació motriu és similar en els 

processos d’aprenentatge cooperatiu i en els d’una metodologia directiva. A més, 

assegura que amb l’aprenentatge cooperatiu els alumnes necess iten més intents però 

el percentatge d’èxit és major que amb l’altra metodologia. En relació, Dyson (2002), 

concep que hi ha un augment progressiu del temps de pràctica motor, tot i que ressalta 

que al principi de l’aplicació de l’aprenentatge cooperatiu hi ha problemes que 

progressivament disminueixen.  

En relació a la formació dels grups, depenent si és pels estudiants o pel docent no 

interfereix en l’assoliment motor (Velázquez, 2012). André, et al. (2011) consideren 

que amb l’aprenentatge cooperatiu els alumnes més acceptats són els que són més 

hàbils motriument. En aquesta línia, l’aprenentatge cooperatiu afavoreix a l’adquisició 

de valors afavorint el desenvolupament personal de l’alumnat, propiciant a la inclusió 

de tots els alumnes. Omeñaca, et al. (2001) considera que la principal aportació a 

l’Educació Física de la cooperació està en la vinculació inherent amb els valors. El 

contacte de l’alumne amb molts “valors universals” propicia que es desenvolupin 

personalment, per a la convivència i per a la vida en equilibri amb el seu entorn. Els 

valors que exposa són: llibertat, responsabilitat, tolerància, diàleg, respecte, amistat, 

cooperació, solidaritat i pau; com també aquells que estan lligats al progrés i al 

benestar personal: alegria, autoestima i autosuperació; finalment aquells que estan 

lligats a la pròpia activitat física: competència motriu, creativitat motriu i salut.  
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2.4.2. Consideracions metodològiques de l’aprenentatge cooperatiu a les 

sessions d’Educació Física 

Metzler (2011:237) defineix l’aprenentatge cooperatiu en el context de l’Educació 

Física com una metodologia que “els estudiants aprenen amb, de i per als seus 

companys”, considerant-lo entre els vuit models d’instrucció aplicables a l’Educació 

Física. A més, un fet destacable en la matèria és que l’aprenentatge cooperatiu 

proposa activitats i tècniques que poden ser incloses en l’ensenyament de l’esport 

(Arumí, 2014). D’aquesta manera, Velázquez et al. (2014) esmenten que es poden 

ensenyar tot tipus de continguts amb l’aprenentatge cooperatiu, fins i tot els que estan 

relacionats amb els esports competitius. 

Segons Velázquez (2013), les tècniques que s’implementen més freqüentment a l’àrea 

d’Educació Física segons la ressenya dels autors són: el trencaclosques, 

ensenyament recíproc, “pensa-comparteix-actua”, el joc cooperatiu, el marcador 

col·lectiu, els equips d’aprenentatge, “jo faig-nosaltres fem”, descobriment compartit i 

l’enfocament inventiu de jocs.  

Ara bé, el docent ha de prendre unes decisions quan introdueixi l’aprenentatge 

cooperatiu en les seves sessions segons Velázquez (2013): els objectius, els 

agrupaments, els materials didàctics, la disposició de l’aula, els rols dels estudiants en 

els grups, el rol del docent durant el treball dels grups, l’avaluació de tot el procés 

d’aprenentatge i la qualificació de l’alumnat.  

En aquest sentit, segons Johnson i Johnson (1999) recomanen que siguin els docents 

qui formin els grups de caire cooperatiu per afavorir la màxima heterogeneïtat. Per 

contra, Velázquez et al. (2014) afirmen a través de la ressenya d’altres professors que 

el docent deixa escollir als alumnes sempre i quan compleixin les consignes del 

professorat envers l’heterogeneïtat. El docent també ha de propiciar que els alumnes 

es comuniquin entre ells a través de feedbacks mutus per aconseguir l’objectiu final de 

la tasca, el qual no s’aconseguirà sinó existeix aquesta ajuda mútua (Omeñaca et al., 

2001). 

D’aquí sorgeix, la proposta de Velázquez Buendía (1996, citat a Velázquez, 2007) en 

l’ensenyament esportiu a través de l’aprenentatge cooperatiu i la coavaluació per tal 

de: desenvolupar l’autonomia personal, la responsabilitat i el treball en equip, afavorir 

els aprenentatges significatius i augmentar les possibilitats d’integració social. Per 

portar-ho a terme els alumnes agrupats per parelles s’observen i s’avaluen (un 

observa, l’altre practica) a través d’uns indicadors prèviament entesos. Així, es 

comprenen millor els aprenentatges enriquint-se d’una comunicació interpersonal 
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determinada per la interdependència positiva. El professor organitza la classe i 

exerceix de guia i suport als alumnes. 

En la mateixa línia de treball, sorgeix la proposta d’intervenció de Ramírez (2012) 

denominada S-R-P (Suport-Record-Projecció) afavorint les competències d’autonomia 

i iniciativa personal, la comunicativa i lingüística, social i ciutadana i aprendre a 

aprendre. Hi ha una progressió del treball en petits grups amb l’ajuda mútua i els 

valors i actituds lligades (Fase de suport), seguidament apareix el professor per guiar 

al grup en el seu procés d’aprenentatge (Fase de Record) per acabar projectant 

individualment els aprenentatges adquirits (Fase de Projecció) seguint les consignes 

metodològiques del descobriment guiat (Light i Wallian,2008; Moreno, 2002) citades a 

Ramírez (2012). 

Aquestes dues propostes afavoreixen que l’ensenyament dels esports no prioritzi el 

desenvolupament de la tàctica i la tècnica, potenciant el desenvolupament de les 

capacitats vinculades a l’equilibri personal, la interacció interpersonal i la integració 

social (Velázquez, 2007). 

Finalment, l’avaluació ha de ser formativa i continuada; en la qual l’alumne i el 

professor poden comprovar quin ha sigut el resultat de tot el procés d’aprenentatge. 

D’igual manera que no només s’han d’avaluar els assoliments motors i socials de 

l’alumne, sinó també els elements cognitius, actitudinals i afectius que incideixen en 

els processos de presa de decisions en els diferents grups (Velázquez et al, 2014).  

Finalment, Velázquez (2012) conclou que l’aprenentatge cooperatiu és una 

metodologia eficaç, i especialment, en les aules d’Educació Física. Tot i que hi ha 

diferents propostes d’intervenció, tècniques i activitats de l’aprenentatge cooperatiu 

Omeñaca, et al. (2001) cita que en tots es poden obtenir aprenentatges significatius. 

D’aquesta idea es desenvolupen els següents apartats, on partint dels eixos teòrics de 

l’aprenentatge cooperatiu es propicia a la implementació de noves maneres de veure i 

aplicar l’educació, i en concret l’Educació Física, com la Neuroeducació Física.  
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2.4. Una nova mirada de l’Educació Física des de la 

neurociència 

Per tal d’aplicar alguna metodologia concreta a l’aula cal comprendre l’estat actual de 

l’educació. Les noves generacions estan immerses en una combinació xocant: 

“L’educació és tradicional, basada en els valors propis d’una cultura literària-

humanística i d’una societat productiva” (Bernal, 2011:5).  

Tot i això, César Bona, denominat millor professor d’Espanya i finalista del Global 

Teacher Prize, considera que les escoles han de ser quelcom més que centres 

educatius on només es genera coneixement per tal de ser productius a la societat, i 

per contra, enfocar l’essència de l’educació cap a la cerca contínua de la felicitat. Per 

tant, la missió del professorat consisteix en oferir als alumnes eines per tal que siguin 

nens i adults feliços en el futur (Bona, 2015).  

D’aquesta manera, és molt important formar i capacitar els educadors per tal de 

transformar l’educació i tenir eines per a la innovació pedagògica. Ara bé, tal com 

pregunta Campos (2010): “com transformar sense conèixer què serà transformat?”. 

La mateixa autora respon que l’ésser humà no només està dotat d’habilitats cognitives 

i de raó, sinó que també d’habilitats socials, morals, emocionals físiques i espirituals, i 

totes aquestes provenen del mateix òrgan: el cervell.  

D’aquí, la importància que té el cervell en l’aprenentatge dels alumnes, i per tant, en el 

context educatiu i formador de persones. Pellicer (2015) apunta que s’està creant una 

nova cultura, i que en el centre d’aquesta està conèixer com el cervell humà construeix 

la realitat que ens rodeja. Mora (2013:18) confirma que: “el coneixement científic de 

com es desenvolupa el cervell humà després del naixement i de com aquest cervell 

aprèn de tot el que li envolta produirà un profund impacte en l’educació”. 

El mateix autor considera que les aportacions de la neurociència en l’educació facilita 

l’ús de noves estratègies que serveixen per ajudar tant a qui ensenya com als qui 

aprenen. Gràcies a les aportacions de la neurociència a l’educació es configura un 

canvi de perspectiva referent al concepte de l’aprenentatge i també al paper de 

l’educador que el facilita (Timoneda, 2014).  
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2.4.1. La neurociència: l’aproximació al cervell humà 

És una disciplina sorgida per la necessitat d’estudi de la conducta humana a partir de 

les capacitats del sistema nerviós i les seves relacions vinculants i implicacions 

respecte el quefer humà (Reyes, 2009). Tot i que alguns autors van considerar la 

importància del cervell i del teixit neuronal, no va ser fins que Descartes al Segle XVII 

va defensar la teoria mecanicista de la funció cerebral per explicar la conducta dels 

animals. D’aquí van sorgir dues filosofies: la mecanicista i la de la relació entre ment-

cervell. Gràcies a això i amb l’aparició del microscopi i de noves tècniques d’anàlisi, la 

neurociència va emergir durant els segles XIX i XX. Sobretot, amb l’obra de Santiago 

Ramón i Cajal (1852-1934) destinada a l’estudi dels mecanismes del sistema nerviós 

denominada: “doctrina neuronal”. A partir d’aquí, van ser refutades per altres 

disciplines i van aparèixer mols més estudis potenciant la Neurociència (Cavada, 

2016). 

És una ciència que es basa en l’observació explícita de les bases cerebrals i la 

corresponent activitat neuronal quan els éssers humans porten a terme una acció 

determinada (Pallarés, 2015). Pellicer (2015) resumeix que la neurociència ens dóna 

coneixements que permeten tenir idees sobre com funciona el cervell i com traçar la 

línia d’actuació sobre la nova cultura que s’aproxima molt més a la pròpia naturalesa 

humana. 

Centrant l’atenció en el cervell humà, és necessari conèixer la seva morfologia ja que 

és un òrgan heterogeni. Així, per entendre el seu funcionament el còrtex es divideix en 

moltes àrees i estructures: 

Per una banda, les àrees estan dividides en tres blocs: en un primer lloc, posseeix 

àrees en particular, on es crea la sensació i la percepció (a través de la informació 

provinent dels òrgans dels sentit); segonament, aquelles on s’elaboren els programes 

motors (on s’executa la conducta); i per últim, les àrees d’associació (s’elaboren els 

processos mentals, el pensament abstracte i simbòlic i els sentiments)  (Mora, 2013). 

Per una altra banda, està dividida en dues estructures: els dos hemisferis (dret i 

esquerre) que la seva conjunció permet la unitat funcional del cervell. El dret és un 

cervell holístic, global, que realitza associacions de temps i espais constantment. És 

l’hemisferi “creador” i que funciona gràcies a una atenció, que és dispersa i en part 

inconscient. L’hemisferi esquerre, en canvi, és el que s’encarrega del llenguatge, la 

lògica, les matemàtiques, etc., és a dir, és l’hemisferi “analític”. L’atenció que 

desenvolupa és focalitzada i conscient. Tot i tenir diferents funcions, sempre treballen 
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junts i en conjunció ja que per l’elaboració de qualsevol funció cognitiva necessiten la 

transferència d’informació i el diàleg entre ells.  (Mora, 2013). 

Tot i això, per tal que l’ensenyament tingui essència, és molt important conèixer el món 

de les emocions. La seva elaboració se situa en el cervell emocional o sistema límbic. 

Aquest cervell etiqueta les percepcions sensorials després de passar per les àrees 

sensorials del còrtex cerebral. Així, quan la informació ja ha obtingut un significat 

emocional, li toca el torn a les àrees d’associació on es construeixen els processos 

mentals de raó i pensament, i s’elaboren les funcions executives complexes. També es 

produeixen els processos memorístics del que s’ha percebut i après (Mora, 2013). 

2.4.2. La Neuroeducació  

El binomi cognició-emoció és indissoluble i és imprescindible en els processos 

mentals, i sobretot en l’aprenentatge i l’ensenyament, concloent que no hi ha raó 

sense emoció. Relacionant la neurociència amb l’educació, i en concret, 

l’aprenentatge, sorgeix la Neuroeducació (Mora, 2013). 

Origen i justificació 

La neuroeducació es troba en els inicis de la seva trajectòria, i és la barreja de molts 

components. Per tant, encara queda un llarg camí a recórrer per establir vincles sòlids 

entre les disciplines que la composen (Bruer, 1997). Als anys 90’, coneguda com “la 

dècada del cervell” es va portar a terme un canvi d’actitud enfront l’estudi del cervell 

humà. La neuroeducació prové del valor del camp biològic i social de l’activitat 

conscient i inconscient de l’esser humà i la detecció i tractament de malalties mentals 

que li donen els neurocientífics. Tot i que el que va propiciar el desenvolupament de la 

neurociència van ser les tècniques de neuroimatge. Aquestes tècniques van permetre 

mesurar dos elements clau, que fins aleshores eren aliens de la mediació científica: la 

consciència i l’emoció (Pallarés, 2015). 

Per tant, es considera la neuroeducació com una neurociència social, juntament amb 

el sorgiment de diferents disciplines de la neurociència (la neuroètica, neuroeconomia, 

neuropolítica, neuromàrketing, etc.) propiciant a l’etiquetatge de la neurocultura. (Mora, 

2007; citat a Pallarés, 2015), i entre elles va esdevenir la neuroeducació. Es va establir 

com a terme el 1999 i definida per H. Koizumi com: “una transdisciplina dels processos 

de desenvolupament”. Tot i això, l’educació no tenia el pes necessari, prioritzant els 

interessos de la neurociència cognitiva, i no va ser fins al final de la dècada quan 

l’educació va tenir protagonisme en la relació. 
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Els autors (Battro i Cardinali, citats a Pallarés, 2015) ressalten la interdisciplinarietat de 

la neuroeducació ja que és afí amb altres ciències, tal com la transdisciplinarietat per 

ser una nova integració, original i en la qual hi ha noves categories conceptuals i 

pràctiques  

A partir d’això, es troba una resposta a la neuroeducació en el procés que es dóna en 

tot context pedagògic: ensenyament-aprenentatge. En aquest procés es troben vàries 

habilitats i capacitats de tipus cognitiu, social, emocional, moral i físic que necessiten 

ser apreses, desenvolupades, practicades i utilitzades per tal que es vagin consolidant 

les bases dels coneixements posteriors. Aquestes habilitats i capacitats són fruit d’un 

cervell en constant aprenentatge i desenvolupament, i a mesura que el coneixement 

relacionat al funcionament del cervell sigui més accessible als educadors, el procés 

d’aprenentatge és tornarà més efectiu i significatiu, tant per l’educador com per 

l’alumne (Campos, 2010). 

Sorgeixen més arguments de la relació positiva entre els estudis neurocientífics i la 

pràctica educativa provinents de la OECD (2007): 

- La investigació del cervell proporciona evidència científica que recolzen 

l’aprenentatge. 

- És necessària la comprensió de la interdependència entre cervell i ment, 

emoció i cognició. 

- La neurociència pot ajudar de manera significativa a canvis en les formes 

d’aprenentatge. 

- L’avaluació ha de ser individualitzada per millorar l’aprenentatge, i no per 

seleccionar i excloure.  

Tot i això, un abús d’aquest nou camí ha donat lloc als denominats “neuromites”. 

Segons Mora (2013) hi ha persones que ofereixen en els centres educatius informació 

“neuro” que suposadament són útils i poden ajudar als professors la seva ensenyança 

quan en realitat no és cert. És important que de les aportacions de la neurociència a 

l’aprenentatge es diferenciï el que està validat del que són hipòtesis per mantenir 

l’equilibri entre Neurociència i Educació (Campos, 2010).  Per això, des del “Centre de 

Ciències del Cervell i de la Societat” (Institut de Ciència i Tecnologia del Japó) s’ha 

creat un grup d’investigació dedicat a tractar els temes específics de la neuroètica per 

constatar quines fonts i investigacions són fiables i validades (Koizumi, 2005).  
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2.4.2.1. Conceptualització i comprensió de la Neuroeducació 

La neuroeducació és una nova visió de l’ensenyança basada en el cervell que pren 

avantatge dels coneixements sobre com funciona el cervell integrats amb la psicologia, 

la sociologia i la medicina per millorar i potenciar els processos d’aprenentatge i la 

memòria dels estudiants (Mora, 2013)., com també ajudar a crear millors mètodes 

d’ensenyament i plans d’estudi (Hardiman, et al., 2005). Per una altra banda, Campos 

(2010) considera clau aproximar als agents educatius als coneixements relacionats 

amb el cervell i l’aprenentatge provinents de la neuroeducació, que l’entén com la unió 

entre la pedagogia, la psicologia cognitiva les neurociències. Lligat a la vida de les 

persones, Bernal (2011) considera que per aspirar a millorar l’educació en funció del 

nostre coneixement, és important determinar que la cerca del significat és natural i es 

troba vinculada amb la cerca del sentit de la vida de les persones.  

El més important és “encendre” primer l’emoció. Per això és imprescindible crear 

mètodes i recursos capaços d’evocar la curiositat en els alumnes, adaptats a l’edat 

dels alumnes, a la seva pròpia individualitat i a la matèria que s’imparteix. Per tant, 

també afavoreix a dotar d’unes eines essencials al professor per tal d’ensenyar 

correctament (Mora, 2013).  

Una de les altres idees importants és que, emocionalment, el professor ha d’intentar 

adaptar els mètodes cap a l’alegria i el plaer per tal que els alumnes tinguin ganes 

d’aprendre, i a més, els sostrats cerebrals d’aquests processos siguin favorables 

(Mora, 2013). Tal com cita Bona  (2015:241): “Som emocions i si som emocions hem 

d’intentar buscar l’emoció en els alumnes”, per aquest motiu, comenta que com a 

docents hem de plantejar-nos què els hi preocupa, què els  agrada i què els motiva. 

Això afavorirà que el docent també experimenti un canvi en el seu cervell, prenent 

consciència que el què ensenya és més profund que els propis coneixements que 

transmet (Mora, 2013).  

Resumint, Mora (2013) concreta els trets característics de la neuroeducació:  

a) Serveix per conèixer quines eines poden proveir la neurociència per ensenyar 

d’una forma més eficient en l’ensenyament. 

b) Eines que serveixin per detectar problemes neurològics i psicològics que 

interfereixin en els alumnes la tasca d’aprendre amb facilitat a l’escola. 

c) Eines que serveixin per formar millor ciutadans crítics, possibilitant un equilibri 

entre emoció i cognició. 

d) Ajudar a separar la línia entre el saber i el saber ensenyar.  
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Per això és important dissenyar estratègies metodològiques per tal que l’experiència 

de l’aprenentatge dels alumnes sigui més significativa amb el propòsit de que 

adquireixin un conjunt d’habilitats (Hardiman, et al., 2005).  

I el fil conductor d’aquestes estratègies passa pel que cita Mora (2013:51): “L’emoció, 

els sentiments, els seus mecanismes cerebrals i la seva expressió en la conducta 

segueixen sent la base, el pilar essencial, que hem de conèixer per construir un edifici 

sòlid en l’ensenyament” (Mora, 2013:51). El mateix autor (Mora, 2013) descriu l’emoció 

com una conducta que inclou tots els canvis que es produeixen en el cos propiciats per 

estímuls que venen de tot allò que envolta l’individu, i que indiquen recompensa (plaer) 

o càstig (dolor). Bisquerra (2003) considera tres tipus d’emocions: positives (alegria, 

humor, amor i felicitat), negatives (por, ansietat, ira, tristesa, rebuig i vergonya) i 

neutres o ambigües (sorpresa, esperança i compassió). Per una altra banda, segons 

Mora (2013) els sentiments són l’experiència conscient d’una determinada emoció.   

D’aquesta manera, es possibilita una major comprensió del procés d’aprenentatge, 

posant èmfasi sobre les funcions cerebrals superiors i complexes, com el llenguatge, 

l’atenció i la memòria, les quals són estimulades, treballades i avaluades durant el 

pervenir dels centres educatius de tot el món (Campos, 2010). Es repeteix que les 

emocions són la base més important sobre la que sustenten tots els processos 

d’aprenentatge i memòria (Mora, 2013).  

Desglossant el terme aprenentatge 

Tal com s’ha desenvolupat en els apartats anteriors, l’aprenentatge està lligat als 

processos mentals i és imprescindible desglossar aquest concepte i el que es deriva 

d’ell per entendre el sentit de la neuroeducació. 

L’aprenentatge es pot entendre com: “El resultat de la integració de tota la informació 

percebuda i processada que es manifestarà en modificacions estructurals en el cervell” 

(Rodríguez, 2009:35). Des de la vessant neurocientífica, l’aprenentatge segons 

Pallarés (2015:137) és: “el canvi en les estructures i els correlats funcionals del cervell 

com conseqüència d’una experiència amb el medi que modifica els paràmetres 

cognitius i emocionals, aportant una nova connectivitat de vies neuronals que queden 

impregnades en la memòria”.  

Per aprendre són necessaris dos elements clau, el primer fa referència als 

components intel·lectes de la cognició (conjunt de capacitats, coneixements, 

estratègies i destreses necessàries); i en segon lloc, la voluntat de fer-ho, tenir la 

intenció i disposició ajudades per la motivació, a partir d’una experiència emocional 
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adequada. (Núñez i González-Pumariega, 1996). En la mateixa línia, Campos (2010) 

emfatitza que les emocions matisen el funcionament del cervell, i així, els estímuls 

emocionals interactuen amb les habilitats cognitives.  

Segons Mora (2013) hi ha uns factors que determinen l’aprenentatge dels alumnes 

que el professorat ha de tenir present a l’hora de dissenyar i portar a terme l’activitat 

docent. 

Les funcions executives  

Lubrini et al. (2009:222) citen que “les funcions executives fan referència a una 

constel·lació de capacitats cognitives implicades en la resolució de situacions noves, 

imprevistes o canviants i que de forma consensuada poden agrupar-se en una sèrie de 

components: 

- Les capacitats necessàries per formular metes 

- Les facultats implicades en la planificació dels processos i les estratègies per 

aconseguir els objectius. 

- Les habilitats implicades en l’execució dels plans 

- El reconeixement de l’assoliment / no assoliment i de la necessitat d’alterar el 

nivell d’activitat, aturar-la i generar nous plans d’acció.” (Lubrini et al.: 2009: 222).   

Relacionat amb l’àrea d’Educació Física, Tomporowski et al. (2011) defineix les 

funcions executives com el conjunt d’habilitats mentals adquirides poc a poc a través 

de la pràctica que ens permet formular hipòtesis específiques sobre els beneficis a 

llarg termini de les intervencions d’activitat física en el rendiment cognitiu. 

La motivació 

Per tal que es doni l’aprenentatge, els alumnes li han de trobar un sentit. En aquesta 

línia, Bernal (2011) esmenta que el cervell ha de buscar un significat per tal que es 

doni l’aprenentatge, el qual ho realitza a partir de patrons. Aquests patrons estan 

estretament lligats a les emocions i el que s’aprèn està influenciat per elles. Els 

següents autors responen a la pregunta: “de què depèn l’atribució de sentit a 

l’aprenentatge escolar?”: 

Primer de tot, l’aprenentatge és una concepció individual, en el qual l’aspecte 

motivacional o l’interès que presenta cada alumne en el procés d’aprenentatge és 

diferent i està afectat intrínsecament i extrínsecament.  Alonso i Montero (1990, citats a 

Ramírez i Rayas, 2011), 
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És clau que hi hagi interacció entre el professor i els alumnes, i entre els alumnes per 

tal de potenciar els aspectes motivacionals, relacionals i afectius. Colomina i 

Onrubia (2001) (Ramírez i Rayas, 2011:7). En aquest sentit, és l’autoconcepte el 

que permet que l’alumne construeixi una imatge del professor i dels seus companys 

entorn les expectatives cap als altres, provocant conductes i relacions entre uns i 

altres (Miras, 2001). 

Tot i això, depenent de les representacions de les aspiracions, temors i estats afectius 

de l’alumnat, guiaran el seu comportament i determinaran el seu marc de referència en 

el seu desenvolupament de seu procés educatiu escolar (Miras, 2001) 

 

La curiositat 

Aquests elements esmentats pels autors vindran condicionats per un ingredient bàsic 

de l’emoció: la curiositat. És allò que és diferent i sobresurt en l’entorn, afavoreix a 

què s’encengui l’emoció. Això possibilita que les finestres de l’atenció s’obrin i es 

creï el coneixement. De per si, les persones tenen el desig de conèixer coses noves 

i afavoreix a als processos d’aprenentatge i memòria, tenint com a base cerebral el 

plaer (Mora, 2013).  

En l’àmbit educatiu, el joc és l’arma més poderosa de l’aprenentatge ja que es 

combina la curiositat i plaer (Mora, 2013). Pellicer (2015) explica que proposar 

activitats on l’eix sigui el joc és molt important ja que no hi ha res que estimuli tant el 

cervell com el joc. Per tant, s’ha d’intentar que els alumnes sentin curiositat per tal de 

fomentar la seva predisposició a aprendre. 

L’atenció 

L’atenció és el mecanisme cerebral que es necessita per ser conscient de quelcom. A 

més, afavoreix a l’aprenentatge i memorització de la informació que prové del món que 

ens rodeja. L’atenció és un conjunt d’atencions cerebrals per cada sèrie de conductes i 

tasques diferents, malgrat que els docents han de tenir la capacitat de captar l’atenció 

dels alumnes (Mora, 2013).  

Un element que va molt lligat és la relació amb les emocions positives que augmenten 

la capacitat energètica de l’alumne que aprèn, augmenta la seva capacitat de 

concentració i empatia, incrementa la creativitat i col·labora en el manteniment de 

l’atenció per a la consecució de les tasques fins la seva finalitat (Davidson, 2012).  

La memòria  
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Mora (2013:99) descriu la memòria com: “el procés pel qual retenim allò que aprenem 

al llarg del temps. És el vehicle pel qual es transmeten els coneixements i es crea 

cultura”. Es divideixen en conscients i inconscients. Les conscients es refereixen a fets 

o successos que han ocorregut, els quals es poden evocar i explicar (declaratives), i 

en canvi, les inconscients són memòries que no són expressades de manera verbal 

conscient, sinó que els aprenentatges apresos d’una acció determinada es guarda en 

la memòria del cervell i només s’utilitza en el moment de repetir aquella acció (actes 

motors o conductes).  

1.2.2.2.  Limitacions de la Neuroeducació 

Tot i que s’han especificat les potencialitats i els beneficis de la neuroeducació, 

Pallarés (2015) recull un seguit de limitacions: 

- La principal limitació és que no pot proporcionar un coneixement específic per 

la planificació pedagògica (Schumacher, 2007, citat a Pallarés, 2015). Això ho 

refuta Pallares (2015) considerant que el procés d’ensenyament-aprenentatge 

implica aspectes que la neurociència encara no pot explicar.  

- La capacitat de la neurociència per estudiar l’aprenentatge a través del cervell 

és limitada, ja que només estudia certes estructures i processos aïllats que 

intervenen en algun tipus d’aprenentatge, però no en tot el seu conjunt. Davis 

(2004, citat a Pallarés, 2015).  

- La cognició en l’aprenentatge, no es redueix als processos neurals, sinó que ha 

d’integrar les relacions del subjecte amb la cultura, que en els estudis 

neurocientífics no es contemplen. Shumacher (2007, citat a Pallarés, 2015).  

Com a punt final, la neuroeducació té dos grans nivells d’actuació principals. El primer 

és saber com funciona el cervell en l’aprenentatge mitjançant l’ús de les tècniques 

neurocientífiques. El segon és el disseny de metodologies docents tenint en compte 

com aprèn el cervell humà (Pallarés, 2015). Del segon nivell sorgeix la neuroeducació 

física, d’Irene Pellicer (2015), denominant-la “La revolució de l’Educació Física des de 

la neurociència.”  
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2.4.3. NEUROEDUCACIÓ – FÍSICA: La revolució de l’Educació Física des 

de la Neurociència 

La Neuroeducació-Física Proposa ampliar les possibilitats de l’Educació Física 

programant en funció dels nous coneixements aportats per la Ciència del Cervell, on 

l’acció motriu és l’eix d’aquesta vinculació. Aquesta ciència del cervell és la 

neurociència, i la clau és integrar aquestes idees i coneixements en la matèria. 

(Pellicer, 2015) 

Aquest plantejament parteix del funcionament del cervell a l’hora d’aprendre. Per a 

Mora (2012) aquest òrgan funciona sota la llei d’economia de la naturalesa i, d’aquí 

que l’aprenentatge es produeixi a partir de dues vies: 

- Amenaça: Aprenem per necessitats, és a dir, si allò que es presenta l’ajudarà a 

mantenir-lo viu.  

- Oportunitat: buscar el benestar, i tot allò que visqui i  li provoqui aquest estat 

serà après i desitjarà repetir-ho. És el fet d’estimular el plaer per aprendre.  

(Pellicer, 2015:15) 

Haye (2006) observa en el seu estudi que hi ha una relació entre el procés 

d’ensenyament-aprenentatge i la diversió. També afegeix que el plaer és una condició 

per aprendre indispensable. D’aquesta manera, aconsella als docents a tenir en 

compte els plaers de l’estudiant, i les oportunitats que té cada activitat o disciplina que 

proposem a l’aula. Pellicer (2015) esmenta que segons el que exposen els autors, la 

intenció ha de ser canviar el sistema educatiu, portant de nou l’exercici físic i el joc.  

Pellicer (2015) considera clau per tal que el plaer estigui present tenir en compte 

aquests dos aspectes: la voluntat de persistir i el sentiment de competència. En aquest 

sentit, afirma que sense el segon, el primer pot arribar a desaparèixer. Recolzant 

aquesta idea, és necessari fomentar un clima favorable a l’Educació Física per tal que 

es transmeti seguretat, espontaneïtat per a la pràctica, alegria i entusiasme per la 

participació (Reyes, 2009). 

La intenció de la neuroeducació-física és conscienciar que l’Educació Física és la 

matèria clau per tal que es donin certs aprenentatges, i sobretot concebre una nova 

Educació Física. Aquesta innovació és la d’estimular la cerca del benestar de 

l’estudiant i que això afavoreixi a gaudir d’una bona salut en tots els seus àmbits 

(Pellicer, 2015). 
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Un altre aspecte fonamental de la neuroeducació física és la importància que els 

aprenentatges tinguin sentit. Així, s’han de proposar reptes als alumnes per tal que els 

ajudin en la seva vida quotidiana, i paral·lelament podran connectar amb la cerca del 

benestar, que facilitarà a què s’involucrin en el procés d’aprenentatge (Pellicer, 2015). 

Lligat a l’aplicació dels reptes a l’Educació Física, Donald Glover i Daniel Midura 

(1992,1995, citats a Velázquez, 2007) han desenvolupat i avaluat un programa 

d’Educació Física basat en reptes físics cooperatius. Les seves conclusions són que 

aquesta proposta metodològica afavoreix la capacitat de l’alumnat per treballar en 

equip, desenvolupar les habilitats socials i permet que tots els alumnes tinguin 

experiències d’èxit mitjançant la pràctica motriu, repercutint en la seva autoestima 

positivament.  

L’impuls de la Neuroeducació Física es porta a terme a través de dos aspectes amb el 

propòsit d’aconseguir la salut integral de l’estudiant: 

- Els aprenentatges, de i per a la vida, a oferir (el què). 

- Desenvolupament metodològic d’aquests aprenentatges (el com 

s’implementen). 

De les bases conceptuals de la relació entre neurociència i educació, més enllà dels 

elements bàsics del desenvolupament ja esmentats, s’identifiquen una sèrie de factors 

ambientals que influeixen en l’aprenentatge, citats per Rodríguez (2009): l’exercici 

físic, la nutrició, el son, les interaccions socials, la regulació d’emocions, la música i els 

videojocs. Aquests factors es poden vincular amb l’àrea d’Educació Física donant lloc 

a la Neuro-Educació Física. 

La neuroeducació física sorgeix de la fusió de cinc dimensions: la salut física, la salut 

mental, la salut emocional, la salut interior i la salut social. Es porta a terme a través 

del cos i de l’acció motriu per arribar al benestar dels alumnes. Pellicer (2015:29) 

recorre a la idea de benestar subjectiu de Bisquerra (2013), en la qual els alumnes han 

de “ser capaços de buscar, cuidar, respectar i crear el major nombre possible de 

parpelleigs de felicitat”. Per tant, el que es cerca amb aquesta proposta és que els 

alumnes adquireixin aprenentatges de i per a la vida, per ajudar-los a adquirir el seu 

benestar, d’igual manera que la seva felicitat de forma contínua i permanent, per ser 

un hàbit de i per a la vida.  
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2.4.3.1. Les 5 dimensions de la Neuroeducació-Física  

A continuació, s’exposen les característiques principals de les cinc dimensions, que 

són els pilars bàsics de l’impuls de la Neuroeducació Física. Tot i això, Pellicer (2015) 

recorda que per portar a terme una unitat didàctica no és necessària l’aplicació de les 

cinc dimensions, sinó que es pot fer amb una, les cinc o la barreja d’algunes en 

concret. Tot i això, justifica que el més important és tenir els elements claus de la 

neuroeducació física clars i transmetre-ho als alumnes. En el cas d’aquest treball, la 

intenció és vincular la neuroeducació- física amb l’aprenentatge cooperatiu. D’aquesta 

manera, s’expliquen les cinc dimensions però estaran més desenvolupades les que es 

relacionen amb la primera part del marc teòric com: la salut física, l’emocional i la 

social, que posteriorment es tindran en compte per dissenyar, aplicar i avaluar la unitat 

didàctica als alumnes.  

a) La salut física 

Es critica que en moltes ocasions, és l’única dimensió que es treballa, i no hauria de 

ser així, sinó en conjunció amb les altres. Tot i això, es contempla la cura i l’atenció al 

cos físic per a poder realitzar les diferents funcionalitats que té en harmonia (Pellicer, 

2015). Seguint les idees de Sousa (2014) l’enfocament metodològic d’aquesta 

dimensió valora altres formes de fer i aprendre on l’eix de treball és l’acció motriu com 

a eina d’aprenentatge.  

Des de l’Educació Física s’han de promoure els hàbits de vida saludables, com donar 

eines a l’alumnat per autogestionar la seva condició física i ocupar el seu temps lliure 

de forma activa per tal de millorar la seva qualitat de vida i salut. Es posen a terme a 

través de tasques on es representin situacions d’aprenentatge per integrar una sèrie 

d’elements que permetin desenvolupar les competències bàsiques. Això afavoreix a 

que els alumnes participin més, superin reptes reals, que reflexionin críticament, que 

es tendeixi a la personalització i que els posa en el focus d’atenció de l’aprenentatge, 

per tant, són els protagonistes (Pellicer, 2015). 

En definitiva, els tres elements necessaris per a propiciar aprenentatges a partir 

d’aquesta dimensió són: 

- Curriculars: hàbits saludables 

- Pedagògics: la cooperació, els reptes, les TIC, la personalització i la realitat. 

- Personals: les emocions, i en especial la motivació  

Altres elements importants de la salut física són: 
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-Realitat: Aquesta dimensió permet treballar i simular situacions reals de la vida 

quotidiana, i aplicar els continguts, possibilitant una major motivació i implicació de 

l’alumnat. 

- Reptes: Han de ser assolibles, motivadors i reals per tal de treure’l de la seva zona 

de confort i potenciar el seu aprenentatge. Ibarrola (2013, citat a Pellicer, 2015)  

- Personalització de l’aprenentatge: Des d’aquesta dimensió, s’intenta adequar 

l’aprenentatge als diferents ritmes i estils d’aprenentatge, i potenciar el model inclusiu 

donant resposta a la diversitat dels alumnes. Ibarrola (2013, citat a Pellicer, 2015) 

considera que s’han d’arribar a acords per propiciar allò que li apassiona a l’alumnat, 

oferir diverses oportunitats d’aprenentatge, presentar els continguts de forma atractiva 

i, sobretot fer-ho tenint present les intel·ligències múltiples de l’alumnat.  

b) La salut mental 

Tal com s’ha desenvolupat en les concepcions de l’aprenentatge de la vinculació dels 

processos mentals amb els d’aprenentatge, aquesta dimensió concep la relació entre 

processos mentals, l’aprenentatge i l’acció motriu com a pilars fonamentals. Es 

comenten els beneficis de l’exercici físic en la cognició i la influència en els 

aprenentatges enllaçats a l’eix de treball de l’Educació Física: l’acció motriu. Ara bé, tal 

com esmenta l’autora  (Pellicer, 2015:57): “La grandesa de l’Educació Física resideix 

en la possibilitat d’orientar i desenvolupar aquesta acció motriu cap a bons objectius, 

propòsits, reptes i somnis. Objectius que van molt més enllà d’assimilar uns continguts. 

Objectius relacionats amb el desenvolupament humà i els assoliments. Amb la cura i el 

compromís amb la vida i amb la nostra biologia” (Pellicer, 2015:57). 

Per tant, és important conèixer què pot fer l’acció motriu per al nostre cervell, i després 

encarar les possibilitats de l’Educació Física enllaçada amb la realitat. D’aquí, que 

aquesta dimensió estigui dividida en dues parts: 

- La primera que fa referència a l’impacte de l’activitat sobre el cervell i com 

facilita tenir una bona salut mental, tant com lligar processos mentals com la 

memòria i l’aprenentatge (Pellicer, 2015). 

Conèixer sobre el cervell té implicacions de gran magnitud en el marc educatiu ja 

que s'estableixen condicions per al desenvolupament de les característiques 

funcionals innates del cervell. Això afavoreix al desenvolupament del pensament, 

l'assoliment de l'aprenentatge motor i la comprensió de la conducta humana del 

moviment (Reyes, 2009). 
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- La segona està enfocada en com donar-li sentit a l’Educació Física aproximant-

la a la realitat, i aprofitar que se’n sap del cervell per aplicar-ho a la matèria 

(Pellicer, 2015).  

En aquesta línia, els factors neurotròfics i els neurotransmissors tenen una gran 

influència en l’aprenentatge degut a l’exercici físic. D’aquesta manera, el professorat té 

una gran incidència en el futur dels alumnes ja que pot influir en la transformació i 

modificació constant del cervell. Per tant, tots els alumnes poden aprendre i millorar. 

(Pellicer, 2015). 

c) La salut emocional 

Primer de tot, cal definir el terme emoció que és: “Un estat complex del organisme que 

es caracteritza per una excitació o pertorbació que predisposa a una resposta 

organitzada” (Bisquerra, 2000:61) . El procés que segueix una emoció és: primer es 

dóna un esdeveniment intern o extern. Llavors, les informacions cerebrals arriben als 

centres emocionals del cervell, on el neocòrtex interpreta generant una resposta 

neurofisiològica. Quan es valora l’emoció hi ha dues fases: la primera es determina pel 

que allò que es vol aconseguir li sigui favorable o no; la segona s’estimen les 

condicions personals per afrontar la situació. Finalment, després d’avaluar la situació 

s’emet una resposta. (Pellicer, 2011). 

Pellicer (2015) comenta que l’Educació física és una matèria idònia per treballar les 

emocions en els alumnes. Amb la frase de Mora (2013) “l’emoció és l’energia que mou 

el món” es relaciona el desenvolupament emocional com un aprenentatge de i per a la 

vida. A més, s’associa el funcionament del cos amb les emocions i la ment, ja que hi 

ha diferents neurotransmissors que s’activen amb la pràctica d’activitat física que 

generen emocions positives. També detalla que una bona salut emocional ajudarà a 

tenir una millor salut física (Pellicer, 2015). 

Lligat a aquest punt, és molt important identificar els gustos i les passions de l’alumnat 

per tal de propiciar als alumnes la motivació, curiositat i emoció necessàries per gaudir 

i sobretot per voler aprendre (Ibarrola, 2013, citat a Pellicer, 2015). Per tant, el docent 

haurà de dissenyar situacions per tal que es doni l’anterior punt, i per sobre de tot, on 

regni l’afectivitat per tal de que el professor connecti amb els alumnes i els alumnes 

amb l’aprenentatge (Pellicer, 2015).  

Lligat a aquest terme apareix la intel·ligència emocional, desenvolupat per Goleman 

als anys 90’. Gómez (2002:26) cita les característiques principals que sintetitza 

Goleman (1996): 



34 
 

- Conèixer les pròpies emocions. 

- Saber manejar les pròpies emocions. 

- Saber automotivar-se 

- Reconèixer les emocions dels altres. 

- Establir relacions. 

De la intel·ligència emocional sorgeix un concepte lligat a aquest que contempla una 

nova manera d’entendre l’educació: l’educació emocional.  

L’educació emocional se centra en el desenvolupament de les competències 

emocionals (Pellicer, 2001). Bisquerra (2003:14) defineix competència emocional com: 

“el conjunt de coneixements, capacitats, habilitats i actituds necessàries per 

comprendre, expressar i refutar de forma apropiada els fenòmens emocionals”.  

D’aquesta manera, Pellicer (2011) proposa que en les sessions d’Educació Física es 

treballin les 5 competències emocionals desenvolupades per Bisquerra (2013):  

a) Consciència emocional: prendre consciència de les pròpies emocions i dels 

demés.  

b) Regulació emocional: gestionar les emocions de forma apropiada.  

c) Autonomia emocional: portar a terme una bona autogestió de les emocions 

(autoestima, automotivació, responsabilitat, autoeficàcia emocional...). 

d) Competència social: Capacitat per mantenir bones relacions amb els demés i 

els aspectes que la composen (habilitats socials bàsiques, respecte pels 

demés, comunicació receptiva, comunicació expressiva, compartir emocions, 

comportament pro-social i cooperació i assertivitat).  

Destacar aquesta competència per la relació evident amb l’apartat 

desenvolupat a l’inici sobre l’aprenentatge cooperatiu. En aquest sentit, 

treballant cooperativament es porten a terme un seguit d’aprenentatges 

vinculats amb el tracte amb els altres i les emocions que desperten.  

e) Les habilitats de vida i benestar: capacitat per adoptar comportaments 

apropiats i responsables enfront la solució de problemes, personals, familiars, 

professionals i socials, amb la finalitat de potenciar el benestar personal i 

social.  

El paper més important de les emocions està en crear, organitzar i coordinar moltes de 

les més importants funcions cerebrals i, d’aquesta manera, les emocions esdevenen 

les artífexs de les operacions cognitives possibilitant el pensament creatiu (Gómez, 

2002). Segons Mora (2013), els abstractes, que són els conceptes que crea el cervell, 

estan impregnats d’emoció, i d’aquesta manera, apunta que el docent ha de ser 
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conscient d’aquest mecanisme essencial (emoció) com vehicle de les seves paraules 

per arribar de manera convincent a l’alumne. Per això, les paraules i com s’utilitzen 

són importants ja que direccionen el coneixement, i aquest sempre ha d’anar 

acompanyat per l’emoció.  

Morales i Bisquerra (2013) van portar a terme un programa d’Educació Emocional a 

Primària, Secundària i Batxillerat estudiant els resultats posteriors. Dels resultats 

extreuen les següents conclusions: Els alumnes mostren de forma general un efecte 

positiu sobre el desenvolupament emocional i social de l’alumnat en totes les etapes 

educatives, tot i que s’observen diferències segons el rang d’edat i el centre. A més, hi 

ha un impacte positiu del programa en l’ajustament i benestar emocional de l’alumnat. 

També hi ha una influència positiva en les habiitats interpersonals i socials en 

variables com les habilitats socials, el lideratge i l’adaptabilitat. 

Un altre estudi realitzat per Pérez i Pellicer (2009) amb una mostra de 1105 alumnes 

de secundària sobre les competències emocionals fent ús del qüestionari QDE-SEC, 

expressa un descens de les puntuacions a segon curs, tot i que la tendència general 

és de progressió i d’augment mentre van creixent. Respecte les diferències segons el 

sexe, s’observa una puntuació superior en els varons, amb el possible argument que 

les dones són més autoexigents i es puntuen amb més rigor, per això, obtenen 

millores resultats en consciència emocional. De la mateixa manera, argumenten 

segons els resultats que les competències emocionals amb més necessitats de ser 

treballades a les aules són la regulació i l’autonomia emocional. 

L’Educació Física permet i hauria de treballar els següents aprenentatges relacionats 

en aquesta dimensió segons Pellicer (2015): 

- Gestionar eficaçment les emocions en situacions difícils desenvolupant 

estratègies per fer-les front , i transformar-les en situacions positives i d’èxit. 

- Escoltar i identificar les seves emocions.  

- Un cop identificades, el treball seria fer el més adequat amb elles (Regulació 

emocional) amb la finalitat de sentir-se millor. En el treball de regulació 

emocional l’autora proposa dues propostes: dinàmiques de relaxació i 

respiració; i per una altra banda, tècniques d’alliberació energètic-emocional 

que són exercicis que combinen emoció i moviment.  

- Cuidar i mantenir el propi benestar.  

Finalment, Pellicer (2011) cita que durant l’adolescència és idònia la pràctica i presa de 

consciència de l’educació emocional ja que és un moment de gran evolució, canvis i 
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creixement personal. És el període on es defineix la capacitat per considerar les 

preferències i la personalitat, es fan conscients dels seus estats afectius i de l’estat 

d’aquests.  

La relació entre emoció i aprenentatge 

Per a l’autora (Pellicer, 2015), les emocions són molt influents en l’aprenentatge, ja 

que poden ser motor o fre dels aprenentatges, tot i que assegura que es construeixen 

entorn d’aquestes. A més, s’ha de buscar “el plaer” per tal que hi hagi més facilitat per 

a aprendre. Seguint amb la mateixa línia, Debois et al. (2007, citat a Pellicer, 2015:89) 

afirmen que el component emocional aproxima a l’adquis ició dels continguts 

d’ensenyament afavorint l’adhesió de l’alumnat als continguts, i podent optimitzar les 

relacions entre professor i alumnat. En aquest enfocament, els docents han de tenir 

presents les expectatives, aspiracions i atribucions dels alumnes ja que tenen molta 

influència en el context d’ensenyament-aprenentatge. Així, el professor haurà de portar 

als alumnes cap a situacions d’èxit i fracàs, acceptant que en el camí poden sorgir 

conflictes i problemàtiques emocionals en els i entre els alumnes. 

L’estat idoni de l’aprenentatge és el de fluir, és aquell que combina uns elevats nivells 

de desafiament amb uns baixos nivells d’estrès. En el context educatiu, l’alumne ho 

aconsegueix quan es troba completament en una activitat absorta pel seu propi plaer i 

gaudiment. (Csikszentmihalyi, 1997) 

Malgrat, l’especificitat de les activitats d’Educació Física es posa èmfasi en 

conscienciar de què les habilitats emocionals apreses en aquestes sessions serviran 

per aprofundir en altres àmbits personals de l’alumne. Per tant, el docent no negarà, ni 

neutralitzarà les emocions dels alumnes sinó que els farà viure experiències 

emocionals que els serveixin per a l’elaboració de competències que els permetin 

expressar, comunicar, canalitzar les emocions més enllà del context escolar (Pellicer, 

2015). 

Es pot resumir el binomi aprenentatge-emoció amb el que concreta Mora (2013:66): 

“Les emocions són la base més important sobre la que se sustenten tots els processos 

d’aprenentatge i memòria”.   

Consideracions pedagògiques envers l’aprenentatge a través de les emocions 

Pellicer (2015) proposa unes consideracions pedagògiques, en les quals l’eix principal 

són les emocions: 

- Proposar situacions noves i innovadores, de joc, de repte i de simulació. 
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- Fer viure a l’alumnat diferents tipus d’experiències emocionals. 

- Proposar situacions que generin “plaer” a l’alumnat. 

- Augmentar el nivell d’activació dels alumnes a partir d’activitats innovadores, 

que es propiciïn riscos i conflictes i que es generin conflictes per tal de millorar 

l’atenció de l’alumnat.  

- El docent haurà de ser sensible a la configuració emocional de cada alumne, 

donant-li llibertat per tal d’escollir el se nivell de dificultat, de risc, etc., tenint en 

compte el seu perfil emocional Davidson (2012, citat a Pellicer, 2015). 

- Adaptar les tasques al nivell de l’alumnat per afavorir els criteris d’èxit i millorar 

la confiança.  

- Evitar que el risc de les activitats sigui superior al que puguin suportar els 

alumnes segons el seu nivell o predisposició inicial.  

- Presentar les tasques de manera progressiva per tal de poder construir els 

aprenentatges, i allunyar-se dels estats emocionals que no siguin agradables.  

- Estar preparats per quan sorgeixi el conflicte i portar a terme unes pautes de 

control, tornada a la calma i de comunicació verbal. 

 

d) La salut interior 

Segons l’autora la interioritat és: “una capacitat pròpia de l’ésser humà de 

desenvolupar la seva consciència (autoobservació i observació) i d’atorgar-li sentit i 

significat a la seva pròpia existència”. (Pellicer, 2015:100). Per això, implica parlar del 

cervell i d’aquí la pertinença de tractar la interioritat en la Neuroeducació Física. A 

més, fa referència a l’aparença i motricitat de la persona.  

Es relaciona l’espiritualitat amb la concepció de motricitat que aquesta ve precedida 

per corporeïtat. La corporeïtat és el “cos vivenciat” (Pellicer, 2015: 103). Inclou el sentit 

d’adaptació biològica al medi, les dimensions emocionals, socials i intel·lectuals, la 

vivència del fer, sentir, pensar i estimar. En canvi, la motricitat interior tracta sobre 

l’experiència motriu; que inclou el conjunt de pensaments, vivències, actituds i 

emocions que té un individu quan es mou.  

En aquesta dimensió se centra el focus, per una banda, en tècniques de relaxació, i 

per una altra banda, la motricitat. D’aquesta manera, s’exposa quatre principis 

metodològics de la medit-acció, que és la combinació d’aquests conceptes: 

 Educar la percepció i expandir la consciència. Ex: La raqueta del tenista forma 

part del seu cos. 
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 Psicopedagogia de desidentificació del jo de les sensacions, emocions i 

pensaments mitjançant l’autoobservació. 

 Educar la compassió i que l’educand sigui compassiu amb l’entorn i amb ell 

mateix. 

 Educar l’experiència directa del ser 

 

e) La salut social 

Les relacions humanes afavoreixen el benestar psíquic i emocional. Massot (2013, 

citat a Pellicer, 2015). A més, són claus per tal que les persones tinguin relació amb el 

món, focalitzant-ho amb el marc humà, que suposa un pilar bàsic de la salut. 

L’OMS al 1948 ja defineix la salut amb el benestar de tots els àmbits, inclosos el 

social. “La salut és un estat de complert benestar físic, mental i social, no solament 

l’absència d’afeccions o malalties”. William Greenough, Ratey (2008, citat a Pellicer, 

2015) va demostrar que en entorns rics a nivell sensorial i emocional es mostra un 

major aprenentatge i un augment del còrtex cerebral. Més apunts de la neurociència, 

afirmen que les neurones mirall són vitals en el procés de socialització (Rizzolati, 

2004). A més, la utilització de progressos educatius que potencien la interacció social 

des de molt d’hora produeixen canvis positius a llarg termini en els nens que faciliten 

l’aprenentatge posterior i també el component educatiu de la relació amb els demés 

(Mora, 2013). 

Pellicer (2015) considera la matèria d’Educació Física com una oportunitat de 

consolidar aprenentatges i competències gràcies a les relacions que es produeixen, 

erigits en la base d’una vida social saludable. Destaca els següents elements:  

- És una àrea vinculada a l’espai vivencial dels nens i adolescents.  

L’activitat corporal i motriu és una realitat immediata i plena de significat pels 

alumnes, per això, s’han de dissenyar situacions reals, plenes de sentit i lligades a 

la pròpia experiència dels alumnes.  

- Convergència amb el viscut per l’alumnat fora de l’escola. 

Existeix una extrapolació dels aprenentatges en relació amb la pràctica de 

l’activitat física des de paràmetres socialment saludables al marc extraescolar.  

- Un important component relacional.  
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La idiosincràsia de l’Educació Física està marcada per la cimentació de contextos 

on les activitats són socialment saludables. A més, s’aprenen habilitats socials amb 

la interacció amb el grup i amb actituds prosocials. Bernal (2011) afegeix que la 

influència cultural fa possible el desenvolupament ple del cervell humà.  

- Un espai per l’educació en el conflicte. 

A les classes d’Educació Física sorgeixen conflictes degut al clima de convivència 

constant i les relacions humanes, i que es veuen influïts per factors afectius, 

socials i ecològics propis de l’àrea (Grau i Soler, 2002; citat a Pellicer, 2015). 

Constitueixen una oportunitat per educar en la resolució constructiva a través del 

diàleg, mobilitzant emocions i sentiments.  

- Un moment pel tacte i el contacte. 

En aquesta àrea el llenguatge corporal pren importància i, en ocasions el verbal és 

secundari. Així, és una matèria especial i propícia per tal que l’alumnat es relacioni, 

es descobreixi, es reconegui i es formin amistats.  

- Un marcat caràcter social vinculat a qüestions axiològiques. 

Es conflueixen diferents aspectes propis de la realitat, que possibilita fer un anàlisis 

crític dels principis que regeixen la societat actual, de les formes de vida que 

promou i dels valors que propicia.  

Tot i això, per a propiciar que hi hagi un bon desenvolupament de la competència 

social com a base de la salut social hi ha uns certs aspectes que s’han de tenir 

presents (Pellicer, 2015):  
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Imatge 1. Aspectes que promouen el desenvolupament de la competència social com a 

base de la salut social. Font: Modificat de Pellicer (2015) 

Posant èmfasi en la resolució de conflictes, Ruiz Omeñaca (2008) esmenta que en les 

classes d’Educació Física sorgeixen amb relativa freqüència, que es mouen en el 

context real i que es veuen influenciats per factors afectius, socials i ecològics propis 

de l’àrea. En aquesta línia, Pellicer (2015) considera molt important la gestió emocional 

per evitar i resoldre els conflictes que sorgeixen a l’aula. En aquest sentit, es recorda 

que per regular l’emoció, abans s’ha d’identificar. Un altre element que pot ajudar és 

l’entorn proper tenint actituds empàtiques i d’ajuda mútua cap als altres. Monzonís i 

Capllonch (2014) ho recolzen afirmant que les activitats motrius comporten una forta 

càrrega emocional on les relacions interpersonals i la comunicació són constants.  

Aquesta dimensió se centra en una de les competències emocionals de Bisquerra 

(2003): la competència social, esmentada en una dimensió anterior (emocional). 

Parteix de diferents micro-competències: dominar les habilitats socials bàsiques, la 

capacitat per a la comunicació efectiva i expressiva, el respecte, el compartir 

emocions, les actituds prosocials i de cooperació, assertivitat , la prevenció i solució de 

conflictes i la capacitat per gestionar situacions emocionals. Pellicer (2015) emfatitza 

en la vinculació d’aquestes microcompetències a l’àrea d’Educació Física.  

A partir d’aquí, proposa diferents alternatives per organitzar la classe: 

CREAR 
CONTEXTOS 

SOCIALMENT 
SALUDABLES 

DIA A DIA

Bon clima 
socioafectiu i 

inclusivitat

Orientació 
intercultural

La superació 
d'una visió 

sexista

Promoció del 
joc net

Prevenció 
conductes 
violentes

Resolució 
pedagògica 

dels 
conflictes
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- Promoció d’espais per a la comunicació: entre professor-alumnes i alumne-

alumne (entre iguals). 

- Promoció de la salut social a través de l’agrupació dels alumnes : interaccions 

positives entre els companys, alternar l’agrupació en les activitats (individuals, 

petits grups i grup-classe), heterogeneïtat, tenir present les emocions i fer-ne 

conscient als alumnes aquesta sensibilitat entre ells, utilitzar el diàleg i la 

discussió argumentada per participar, etc. 

Dues propostes interessants tenint en compte els indicadors d’aquest apartat 

són: 

a) Agrupació segons els rols que els mateixos alumnes s’identifiquen per a 

una activitat en concret.  

b) Parelles formades per lliure elecció amb la finalitat que totes les persones 

tinguin algú que els hi proporcioni seguretat afectiva. 

- Els espais i materials s’utilitzen amb equitat fomentant la justícia social. Es 

roten els espais per propiciar el diàleg i l’ús igualitari dels espais i material.  

Pellicer (2015) afirma que les situacions de cooperació són les que mantenen una 

lògica que es troba en l’arrel de l’establiment de relacions socials cons tructives. A 

partir d’això, considera que hi ha una eina metodològica que respon a les necessitats 

de la Neuroeducació-Física dins la dimensió de la salut social i que s’ha de potenciar 

durant les sessions d’Educació Física: l’aprenentatge cooperatiu, que ja s’ha 

desenvolupat al principi d’aquest marc teòric. 

Així doncs, assegura que “l’aprenentatge cooperatiu és una eina metodològica que 

afavoreix a la inclusió, enriqueix el procés d’ensenyament-aprenentatge posat que 

atén la diversitat de formes de treballar, interessos, ritmes d’aprenentatge i nivells de 

competència” (Pellicer, 2015:48). A més, també es fomenta la construcció de 

l’aprenentatge i la responsabilitat del propi alumne.  

L’educació Física és vital, no només per a la salut del cos físic, sinó també per la salut 

emocional, social, interior i mental (Pellicer, 2015).  

 

2.4.3.2. Consideracions metodològiques en les sessions d’educació física des 

de la Neuroeducació-física 

Per portar a terme una unitat didàctica o una sessió d’Educació Física, Pellicer (2015) 

aporta unes consideracions metodològiques focalitzades en els eixos conceptuals de 

la neuroeducació- física. Es passa de la teoria a la pràctica: 
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Variar la pràctica i la intensitat de l’activitat física 

L’exercici cardiovascular moderat produeix adaptacions que milloren les funcions 

cognitives com la memòria de treball, la inhibició d’informació irrellevant i l’atenció. 

L’autora confirma que el més oportú seria combinar-ho amb l’exercici cardiovascular 

d’intensitat alta, que millora les funcions cognitives com la velocitat de processament 

de la informació i la retenció de l’aprenentatge.  

Aquest últim ítem s’ha de regir pel principi de la variabilitat, el qual l’activitat física 

variada és un potenciador del seu propi efecte, ja que el rendiment de les tasques 

executives i d’aprenentatge milloren.  

Aprenentatge d’allò que condueix a l’efecte desitjat. El reforç positiu ho possibilita 

Quan aquell moviment executat que l’alumne ha d’aprendre té conseqüències 

positives, és a dir, que s’aconsegueix l’efecte desitjat, l’aprenentatge progressa més 

significativament. Això és degut al neurotransmissor dopamina, que afavoreix a què 

aquelles neurones que han fet possible l’acció motriu tinguin més possibilitats de ser 

reclutades i de respondre a la demanda quan s’ordeni repetir el moviment, i amb 

eficàcia.  

A partir d’aquí, s’extreuen dues idees clau:  

- L’ús del feedback constant per dotar a l’alumne d’informació envers si la seva 

execució s’està aproximant a l’objectiu desitjat. Es fixarà l’aprenentatge de 

l’alumne, sobretot si no és conscient del que fa bé o malament. Si el professor 

ho fa, contribueix a generar sentiment de competència física als alumnes.  

- Si l’alumne obté els resultats que esperava tindrà més possibilitats que aquell 

alumne que no els obtingués. Per tant, es poden seqüenciar els objectius d’un 

aprenentatge motor en reptes més petits i així afavorir a la consecució dels 

objectius dels alumnes menys hàbils.  

Aprenent imitant 

A través de l’aprenentatge per observació s’activen les mateixes àrees motores del 

cervell que la persona que està executant l’acció observada. Són les denominades 

neurones mirall. Dit amb altres paraules: aprenentatge per imitació. Per tant, és molt 

important que hi hagi interacció entre els alumnes i s’aprofitin de l’aprenentatge de, 

amb i per als altres com per exemple amb la proposta metodològica SRP (Ramírez, 

2012). 
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Visualitzar és entrenar 

La visualització provoca adaptacions cerebrals sense passar per la vivència física i 

produeix experiència. Interiorment, el cervell executa qualsevol habilitat motriu, creant 

xarxes neuronals que reforcen aquesta acció.  

A través de la repetició s’aprèn allò que es vol recordar  

Per recordar quelcom és necessari que es tingui una representació en el cervell d’una 

sèrie de xarxes neuronals estables i d’una relació duradora entre ambdues, que ho 

sustentin. Això es farà a través de la repetició. Tot i això, l’autora remarca que quan 

l’alumne repeteix apareix sine qua non  l’error. L’error no és negatiu, sinó que ha de 

servir com a oportunitat i font d’aprenentatge.  

Per una altra banda, una sessió d’Educació Física des de la visió neuroeducativa ha 

d’estar composada pels següents components metodològics per arribar a 

l’aprenentatge de l’alumnat (Pellicer, 2015): 

- Primer de tot, és necessari el component emocional per a l’aprenentatge. 

- A partir d’aquí, ha d’aparèixer la curiositat ja que és l’encarregada d’obrir les 

portes a l’atenció (Mora, 2013).  

- El procés atencional és el primer objectiu pels docents (Sousa, 2014), 

acompanyat pels sentits (Sousa, 2014). 

- Un cop es combini la curiositat amb l’atenció, la clau per a l’aprenentatge serà 

l’alegria. (Mora, 2013).  

- Els aprenentatges han de ser vivencials, és a dir, si s’involucra el cos (Sousa, 

2014; Bisquerra, 2013).  

- Finalment, per arribar realment a l’aprendre, és important repassar, valorant al 

final del procés els continguts per prendre consciència (Morgado, 2015). 

 

2.4.4. El Neuroeducador a l’Educació Física 

La qualitat de l’educació està directament relacionada amb la qualitat de l’educador 

(Campos, 2010). Per tant, l’actitud docent té una gran influència en el 

desenvolupament cerebral de l’alumnat i en el seu aprenentatge, com també, les 

paraules, les emocions i la programació didàctica (Campos, 2010). Seguint aquesta 

línia, el cervell es va configurant des del naixement, i per tant, el paper de l’entorn és 

fonamental. D’aquí, que sorgeixi la gran responsabilitat dels docents, ja que és casi 

impossible, que les seves actuacions no deixin petjada en el cervell dels alumnes 

(Timoneda, 2014).  
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El terme neuroeducador sorgeix de Mora (2013) concebent-lo puntal en el procés 

d’aprenentatge vivencial i acadèmic de l’alumne. D’igual manera, aporta una nova 

perspectiva als altres professors col·laborant amb ells, ja que hauria de tenir 

coneixements d’altres matèries com: anatomia humana, psicologia i neuropsicologia, 

fisiologia i patofisiologia del desenvolupament, comunicació verbal i els seus 

components emocionals i de la personalitat per detectar problemes psicològics 

provinents de les relacions amb els companys o el professor.  

Així doncs, el professor es converteix en el dissenyador d’oportunitats d’aprenentatge, 

i trasllada el protagonisme als alumnes (Acaso, 2013, citat a Pellicer, 2015:37). El 

docent ha d’aprofitar els nous coneixements i plans d’estudi, i fer ús de noves 

metodologies que fan partícips els seus estudiants (Hardiman, et al., 2005). Per tant, 

és necessari que l’educador entengui com el cervell porta a terme vàries funcions i 

com els sistemes permeten que sigui possible l’aprenentatge, la memòria, el 

llenguatge, el moviment, les emocions i altres funcions més, afavorint el 

desenvolupament personal i humà de l’alumne (Campos, 2010). 

En aquesta línia, Pellicer (2015:169) concep que: “els docents han d’estar formats en 

neurociència, que puguin tenir en compte els interessants avenços que aquesta li 

ofereix i millorar les propostes i experiències d’aprenentatge, tant per augmentar 

l’eficàcia, com el benestar educatiu i de la vida de l’alumnat”.  

Finalment, Mora (2013) considera que els professors han de tenir una gran 

consideració ja que tenen la base de l’educació dels futurs ciutadans, per tant, són els 

responsables que els estudiants sentin entusiasme per allò que aprenen. D’igual 

manera, que els docents són uns afortunats per tenir la gran oportunitat de poder 

inspirar a altres persones per tal que arribin a desplegar tot el seu potencial (Pellicer, 

2015).  
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2.5. Estudis de la relació entre cooperació i emoció 

Per vincular els dos eixos temàtics, es citen alguns estudis que relacionen 

l’aprenentatge cooperatiu amb els elements més determinants de la neuroeducació – 

física, especialment, l’emoció. Lavega et al., (2014) i Bisquerra (2003) consideren que 

la cooperació té un paper important en la promoció del benestar social i emocional ja 

que les relacions socials s’orienten cap a l’ajuda recíproca amb els demés.  

Lavega et al. (2014) van investigar la vivència emocional des de la pràctica de 

situacions motrius cooperatives a estudiants universitaris. Es va utilitzar l’escala 

validada de jocs cooperatius i emocions (GES). Després de cada activitat i sessió 

anotaven la intensitat de les tretze emocions. Els resultats constaten que hi ha una 

tendència significativa en la relació entre les pràctiques cooperatives i la vivència 

d’emocions positives, com també emocions negatives de baixa intensitat i emocions 

ambigües de valor intermedi. Justifica per això, que les emocions positives en els nois 

provenen sobretot d’aquells que tenen un nivell d’habilitat alt.  

Lavega et al. (2013) estudia la relació entre els dominis de l’acció motriu de Parlebas 

(2001) i les emocions a partir de l’escala GES. Conclou que en els jocs sense victòria, 

on el participant actua sol, proporciona unes intensitats d’emocions positives baixes. 

En canvi, a l’interactuar motriument amb els altres subjectes, aquestes intensitats són 

molt superiors, sobretot en cooperació.  

Prieto i Nistal (2009) apliquen un programa d’aprenentatge cooperatiu a alumnes de 1r 

d’ESO. Conclouen que influeix de manera molt positiva en l’acceptació i la interrelació 

social, tal com la motivació per a l’assignatura i l’activitat física en general. Per una 

altra banda, Delgado (2010) implementa un programa d’assertivitat i habilitats socials a 

les seves necessitats d’una mostra de 78 alumnes. Es produeixen millores 

significatives en la conducta assertiva i en les habilitats socials dels alumnes, tot i que 

no hi ha millora significativa de l’autoconcepte.  

Torrents et al., (2011) realitzen un estudi de per analitzar les emocions que es 

desencadenen durant la pràctica de l’Expressió Corporal. Es basen en el model 

associatiu de les emocions, que permet predir eficaçment la influència de les emocions 

sobre el tractament de la informació de Ría (2005). Aquest model es basa en la 

representació dels estats emocionals en la memòria, i es vinculen a la comprensió de 

l'impacte de les emocions sobre el contingut de la cognició. Classifica les activitats 

segons la interacció que es donen: Psicomotriu/individual, sociomotriu en parelles i 

sociomotriu en petits grups.  
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Els resultats mostren que les tasques individuals han generat la descripció d'emocions 

de felicitat i sorpresa mentre que el mantenir els ulls oberts i realitzar tasques en grup 

ha provocat alegria. La pràctica de tasques de comunicació i en parella ha 

desencadenat expressions relacionades amb l'amor. 

Finalment, a Guipúscoa es va portar a terme un programa d’Educació Emocional, on 

primerament van formar a professors per tal de que després ho apliquessin a 1426 

alumnes. Els resultats van mostrar de forma general un efecte positiu del programa de 

desenvolupament emocional i social de l’alumnat, encara que s’observaven diferències 

segons l’edat i el centre. El desenvolupament emocional van controlar les dades a 

partir del qüestionari QDE de Núria Pérez (Muñoz i Bisquerra, 2013). 
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3. Metodologia 

L’objectiu d’aquest treball és comprovar com incideix en els alumnes l’aplicació d’una 

unitat didàctica d’aprenentatge cooperatiu. A més, s’introdueixen unes consideracions 

pedagògiques sorgides de la Neuroeducació-Física de Pellicer (2015), en les quals 

l’element principal és l’emoció. A partir d’aquí, la recerca estarà encaminada en 

analitzar els resultats de les habilitats socials, les competències emocionals, les 

emocions i les notes acadèmiques dels alumnes. 

En un primer moment, la intenció era analitzar un únic grup de secundària al centre de 

pràctiques, l’Institut Jaume Callís de Vic. Tot i això, al final vaig considerar que la millor 

manera de comprovar la incidència d’una unitat didàctica en un grup en un espai 

delimitat de temps com el període de pràctiques del màster, era comparar dos grups 

diferents del mateix curs (2n d’ESO) i practicant el mateix esport (bàdminton) però 

aplicant metodologies totalment diferents. Per tant, es comparen els resultats dels dos 

grups per comprovar com l’aprenentatge cooperatiu repercuteix en els alumnes en els 

resultats citats. Per portar-ho a terme, s’utilitzaran diferents mètodes de recerca i 

instruments per respondre a cada objectiu i a les hipòtesis plantejades que es detallen 

posteriorment. 

En aquesta línia, a partir dels referents teòrics, es dissenya la unitat didàctica (8 

sessions) del grup denominat “aprenentatge cooperatiu” seguint els criteris 

metodològics i pedagògics de l’aprenentatge cooperatiu i la neuroeducació-física. A 

cada sessió, es porten a terme diferents propostes metodològiques relacionades amb 

els dos eixos temàtics esmentats. També hi ha activitats vinculades a l’Educació 

Emocional afavorint el desenvolupament de les competències emocionals.  

Per una altra banda, a l’altre grup, denominat “aprenentatge no cooperatiu” es proposa 

una unitat didàctica (7 sessions) on no es contemplen les consideracions de 

l’aprenentatge cooperatiu en les quals es potencien la interrelació entre els companys, 

la interdependència positiva, la comunicació entre els companys, entre altres. En 

aquest grup les tasques que dissenyo són definides, analítiques, basades en la 

repetició i focalitzades en l’assoliment del nivell d’habilitat tècnic i tàctic, obviant la 

interacció amb altres competències. Especialment es proposen exercicis basats en 

rutines tècniques per adquirir eficaçment el gests tècnic, propiciant la pèrdua de 

protagonisme dels alumnes. 

Així doncs, les variables que es volen analitzar són:  



48 
 

a) Incidència en les competències emocionals i les emocions dels alumnes. 

- Grau de la vivència emocional viscuda durant les sessions a través de l’escala 

GES.  EMOCIONS. 

- Evolució de les competències emocionals, de l’inici al final de la unitat 

didàctica, a través del QDE-SEC.  COMPETÈNCIES EMOCIONALS. 

- Identificació i conscienciació emocional avaluades i expressades en les notes 

acadèmiques 

b) Les habilitats socials mostrades durant les sessions a través de 

l’enregistrament de vídeo. 

c) Les notes acadèmiques de dues competències curriculars: la 3 i la 7. 

- Competència 3: Referent a la tècnica i la tàctica de l’esport. 

- Competència 7: Referent al desenvolupament emocional: identificació i 

consciència emocional. 

Per analitzar aquestes variables es compararan els resultats dels dos grups per 

extreure conclusions, i poder determinar quina influència té en els alumnes 

l’aprenentatge cooperatiu seguint les consideracions metodològiques i pedagògiques 

de la neuroeducació-física. Tot i això, encara que es puguin establir relacions 

significatives, no es pot obviar que els resultats que obtingui dependran d’altres factors 

que no es contemplen, i que alguns no són controlables.  

3.1. Objectius i hipòtesis 

Així doncs, els objectius són: 

1.Comprovar la influència de l’aprenentatge cooperatiu en les emocions i les 

competències emocionals a partir de l’escala GES i del QDE-SEC comparant els 

resultats dels dos grups. 

2.Comprovar la influència de l’aprenentatge cooperatiu en les notes 

acadèmiques dels alumnes comparant-les amb les de l’altre grup  

- Comparar la mitjana de les notes acadèmiques de la tècnica i la tàctica dels 

dos grup-classe. 

- Comparar les notes acadèmiques de la identificació i conscienciació de les 

emocions dels dos grup classe 

- Comparar la nota final dels dos grup-classe. 
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3.Analitzar les habilitats socials i emocionals que es donen a les sessions 

d’Educació Física dels alumnes en els dos grups a través de l’observació de 

vídeo 

Després d’això, es va formular la pregunta inicial:  

Els alumnes del “Grup d’aprenentatge cooperatiu” desenvoluparan més i/o 

millors habilitats socials, que en el cas del Grup d’aprenentatge no cooperatiu? 

Per tant, això afavorirà a què obtinguin unes millors habilitats emocionals que 

repercutiran en el seu rendiment motriu/acadèmic?  

Partint de les hipòtesis:  

“Els alumnes del “Grup d’Aprenentatge Cooperatiu” seguint les 

consideracions metodològiques i pedagògiques de l’aprenentatge 

cooperatiu juntament amb la Neuroeducació-Física: tindran millors i més 

habilitats socials que l’altre grup”. 

“Si milloren les seves habilitats socials propiciarà que també millorin les 

seves competències emocionals i obtinguin valors més positius en les 

emocions positives i valors més negatius en les negatives. D’aquesta 

manera, l’aprenentatge serà més significatiu i obtindran millors notes 

acadèmiques que els alumnes de l’altre grup”.  

 

3.2. Plantejament del problema 

Un cop esmentats els objectius i les hipòtesis finals, detallo quin és el procés que he 

seguit per assolir els objectius i poder demostrar les hipòtesis amb els resultats 

pertinents. Aquest procés permet comprovar si existeix relació entre les diferents 

variables ja desenvolupades anteriorment, i posteriorment analitzar i valorar la 

influència que té l’aprenentatge cooperatiu juntament amb els pilars metodològics de la 

Neuroeducació-Física en els alumnes.  

Primer de tot, he redactat el marc teòric per desenvolupar els termes que pertanyen al 

meu objecte d’estudi. Permet definir els conceptes segons els diferents autors per 

poder exposar els diferents estudis relacionats amb la meva temàtica. Es 

desenvolupen dos conceptes amb les seves implicacions educatives: en primer lloc, 
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l’aprenentatge cooperatiu, i en segon lloc, la neuroeducació-física. Finalment, es 

relacionen els dos conceptes a través dels estudis ressenyats.  

La intenció inicial és que a partir de les aportacions dels autors dels dos eixos 

conceptuals, es pugui portar a terme una unitat didàctica amb la combinació d’ambdós. 

Per tant, el següent pas va ser dissenyar, elaborar i portar a terme una unitat didàctica 

en el marc educatiu durant la meva etapa de pràctiques els mesos de gener i febrer.   

Respecte la neuroeducació-física la vinculació amb l’aprenentatge cooperatiu prové 

del treball de tres de les cinc dimensions de la neuroeducació-física que cita Pellicer 

(2015): física, social i emocional. Per tant, en aquesta unitat havien d’aparèixer: 

l’activitat motriu, les relacions interpersonals i l’educació emocional respectivament. 

Tot això, a través de les concepcions teòriques i pràctiques de l’aprenentatge 

cooperatiu. D’aquesta manera, les sessions s’han portat a terme amb propostes 

metodològiques cooperatives tenint en compte les consideracions pedagògiques i 

metodològiques de la neuroeducació-física. 

Tot i això, em vaig qüestionar la manera de com avaluar i analitzar quins efectes tindria 

en els alumnes aquesta unitat didàctica amb només un trimestre. Per això, va sorgir la 

idea de comparar aquesta unitat didàctica amb una altra, amb una metodologia de 

treball totalment diferent en el mateix curs (2n d’ESO) i amb el mateix esport 

(bàdminton). D’aquesta manera, a la classe de 2n B s’aplicaria la proposta 

metodològica esmentada, mentre que a 2n C, la metodologia de treball preferent seria 

l’analítica a través de rutines tècniques on el professor és l’encarregat de determinar el 

“com”, el “quan” i el “què” aparcant el protagonisme de l’alumne a un segon pla.  

A partir d’aquí, es van formular els objectius i les hipòtesis que estan encarats, 

principalment, a la comparativa de les variables dels dos grups. Per això, durant 

l’aplicació de les unitats didàctiques es van prendre i recollir dades a través de dos 

vies per respondre als objectius i les hipòtesis: una quantitativa (qüestionaris, 

rúbriques, notes acadèmiques, etc.) i una altra qualitativa (observació de vídeo, 

valoració sessions i informació provinent de la comunicació amb l’alumnat).  

Per respondre cada objectiu li correspon un procés i uns instruments determinats que 

s’exposen a continuació:  

1.Comprovar la influència de l’aprenentatge cooperatiu en les emocions i les 

competències emocionals a partir de l’escala GES i del QDE-SEC comparant els 

resultats dels dos grups.  
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En primer lloc, per valorar les emocions que sentien els alumnes al final de cada 

sessió van respondre un qüestionari denominat “Escala GES” (Games and Emotions 

Scale) on hi ha una escala del 0 al 10 de 13 emocions diferents. Els alumnes dels dos 

grups ho van començar a contestar a partir de la sessió 4 fins a l’última, en la qual el 

grup d’aprenentatge no cooperatiu va ser la setena i l’altre grup la vuitena. Per tant, el 

grup d’aprenentatge no cooperatiu va respondre aquesta escala en 4 ocasions, i l’altre 

grup 5. El temps de realització estava entre els 3 i els 5 minuts, i la responien al mateix 

pavelló on realitzaven la pràctica.  

Una vegada es van acabar les unitats didàctiques, tenia els valors de les emocions de 

tots els alumnes en format paper. Vaig afegir les dades a l’Excel per poder contrastar 

més fàcilment en grups i en dies, i es va fer la mitjana dels alumnes que l’havien 

respòs d’aquella sessió. D’aquesta manera, a través de la mateixa aplicació es van 

comparar les següents relacions: 

- Comparativa global de les mitjanes de totes les sessions entre els dos grups.  

- Comparativa de les mitjanes entre els dies en el grup d’aprenentatge 

cooperatiu. 

- Determinar quina emoció predomina, té els valors més baixos i quina sobresurt 

dels valors regulars (emocions positives, ambigües i negatives). 

En segon lloc, un dels objectius de l’estudi és comprovar quin grup ajuda a 

desenvolupar i millorar les competències emocionals dels alumnes segons la seva 

percepció. Aquesta percepció s’escenifica amb el qüestionari “QDE-SEC” que el 

responen els alumnes dels dos grups just abans de començar la unitat didàctica i un 

cop acabada. El responen a l’horari de l’assignatura de Tutoria en format paper. 

L’anàlisi de les dades es fa a través d’Excel, per tant, també s’afegeixen les dades i es 

fa la mitjana dels alumnes per cada pregunta en els dos qüestionaris (abans i final) i en 

els dos grups. A partir d’aquí, es calcula la diferència entre el valor del qüestionari 

inicial amb el final de cada pregunta, sorgint una puntuació final. Tot i això, depenent 

de la direcció de la pregunta, és a dir, si el 0 és la resposta en teoria més positiva, o bé 

si és 10, s’ha hagut de canviar l’ordre de la resta (diferència) entre les dues 

puntuacions. Finalment, es fa una comparativa entre els valors de les diferències dels 

dos grups.  

2.Comprovar la influència de l’aprenentatge cooperatiu en les notes 

acadèmiques dels alumnes comparant-les amb les de l’altre grup  
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Una altra variable de l’estudi és comparar les notes acadèmiques entre els dos grups. 

Per fer-ho, només es comparen les notes d’aquelles competències que coincideixen: la 

3 i la 7 que estan desenvolupades en les unitats didàctiques. Per tant, un cop registro 

les notes dels alumnes a partir dels instruments d’avaluació en concret durant la unitat 

didàctica, posteriorment, comparo les notes de la següent manera: 

- Comparar la mitjana de les notes acadèmiques de la competència 3 (elements 

tècnics i elements tàctics) entre els dos grups. 

- Comparar la mitjana de les notes acadèmiques de la competència 7 

(identificació emocional i consciència/regulació emocional) entre els dos grups.  

- Comparar la mitjana de les notes acadèmiques finals referents als percentatges 

assignats de la competència 3 i 7 entre els dos grups.  

Tot i que els percentatges per avaluar-los són diferents en els dos grups, com es 

mostrarà en les unitats didàctiques, a l’hora de fer la comparativa de dades, utilitzo 

el mateix format en els dos grups. Els percentatges utilitzats per a l’avaluació final 

són: 30% tècnica, 20% tàctica, 30% consciència emocional i 20% identificació 

emocional.  

 

3.Analitzar les habilitats socials i emocionals que es donen a les sessions 

d’Educació Física dels alumnes en els dos grups a través de l’observació de 

vídeo 

Per respondre aquest objectiu es graven els alumnes a partir de la quarta sessió per 

poder analitzar les conductes, les accions i les actituds que tenen els alumnes referent 

a les habilitats socials i emocionals durant el transcurs de la pràctica educativa. Es 

grava a partir de la quarta sessió ja que no va ser fins aleshores que vaig conèixer els 

alumnes que tenien permís per accedir als seus drets d’imatge. Aquestes gravacions 

les fan les companyes de pràctiques mentre feia la pràctica docent.  

A partir d’aquí, creo una graella d’observació (Annex 3) a partir de les aportacions 

teòriques de Bisquerra (2003) sobre una de les competències emocionals: la social. En 

aquesta observació em fixo en un grup determinat d’alumnes per tal de fer un anàlis i 

més acurat. També consta d’elements inherents a l’aprenentatge cooperatiu: la 

comunicació, la qualitat de les relacions (actituds positives i els conflictes) com també 

l’acceptació i la interacció entre els companys. Dos elements interessants a valorar 

són el temps de pràctica útil i si els alumnes fan allò que se’ls hi demana.  
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Des d’uns mètodes més qualitatius, per analitzar els resultats d’aquesta graella 

necessito entendre la visió de l’alumnat a través de xerrades informals després de les 

sessions de tornada al centre educatiu. L’objectiu és extreure informació de primera 

mà de les emocions viscudes i de com els havien afectat les relacions amb els 

companys a nivell personal. Per una altra banda, aporto la visió d’una referent en 

l’àmbit de la Neuroeducació- Física, com és Irene Pellicer, amb una videoconferència 

que vam realitzar el 7 de febrer de 2016.  

Tot i que aquests resultats donen resposta als objectius, no es pot entendre ni valorar 

en condicions sinó s’observen les unitats didàctiques dels dos grups. A la part pràctica 

exposo l’explicació, la justificació i l’avaluació de les unitats didàctiques que es troben 

a l’annex 5 on s’hi engloben les graelles d’aquestes relacionant els elements 

curriculars i els propis de la unitat. A més, es desglossen les sessions tenint present 

consideracions pedagògiques com la distribució de l’alumnat o l’atenció a la diversitat.  

Els resultats els plasmo distribuïts en els quatre objectius a través de gràfics o de 

taules juntament amb una breu descripció per facilitar la seva observació i enteniment. 

En el cas dels resultats qualitatius redacto de manera concisa i clara els resultats. Un 

cop els tinc detallats, discuteixo els resultats de la part pràctica amb els autors del 

marc teòric aportant un anàlisi personal a les relacions de l’estudi.  

Finalment, es redacten les conclusions en relació al meu estudi i detallant si s’han 

complert els objectius i les hipòtesis marcats a l’inici. Tot seguit i per acabar, apareix 

una visió personal vinculada als autors, als resultats i a la meva visió com a professor i 

persona. 

3.3. Tipus de metodologia 

Per tal de poder respondre als objectius i a les hipòtesis necessito investigar seguint 

una metodologia determinada que detallo a continuació. Investigar és simplement 

recollir informació que es necessita per respondre un interrogant, i d’aquesta manera, 

contribuir a resoldre un problema (Bisquerra, 2012). En relació al treball, s’estudia a 

través de diferents mètodes dues metodologies diferents a alumnes escolaritzats a 

l’ESO, amb l’afegit que la intenció és donar resposta a situacions que es poden 

vincular amb la vida real, com les relacions interpersonals (aprenentatge cooperatiu) i 

l’educació emocional. Per tant, l’estudi s’emmarca en la investigació educativa. 
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S’utilitzen dos tipus de metodologia, la quantitativa i la qualitativa, que estaran 

relacionades amb uns instruments determinats. A continuació, es detallen amb 

l’exemple d’un estudi en concret.  

Stake (1998) distingeix l’orientació qualitativa de la quantitativa en tres aspectes: 

1. La distinció entre l’explicació i la comprensió com objecte de la investigació. 

2. La distinció entre una funció personal i una funció impersonal de l’investigador. 

3. Una distinció entre coneixement descobert i coneixement construït.  

Argumenta que la distinció no està lligada a la diferència entre dades quantitatives o 

qualitatives; sinó amb una diferència entre la cerca de causes, envers a la cerca 

d’esdeveniments. García i Quintanal (2012) afegeixen que la investigació quantitativa 

és aquella en la que ens centrem en la mesura i la quantificació de variables i en 

l’anàlisi estadístic de les mateixes. Una última comparació de l’autor és que els 

investigadors quantitatius perceben el que ocorre en termes de variables descriptives, 

representen els esdeveniments amb escales i mediacions (per ex. amb números).  

Una característica important és que l’objectiu de la investigació diferencia la 

quantitativa, ja que busca establir les relacions causa-efecte, per contra de la 

qualitativa que busca la comprensió dels fenòmens socials (García i Quintanal, 2012). 

Segons García i Quintanal (2012) i Latorre et al. (1996) hi ha diferents tipus 

d’investigació quantitativa: disseny preexperimental, no experimental o correlacional; 

experimental i quasi experimental. Aquest estudi és del primer grup de disseny no 

experimental ja que es comparen dos valors numèrics provinents d’una mitjana 

numèrica, o dels resultats d’un qüestionari. 

Segons McMillan i Schumacher (2005:127) és un estudi comparatiu, ja que descriu 

que la seva finalitat és: “investigar la relació d’una variable amb una altra, examinant 

simplement si el valor de la variable dependent en un grup és diferent del valor de la 

variable dependent en l’altre grup.” Per exemple, la comparativa constant que es fa 

entre el grup d’aprenentatge no cooperatiu i el grup d’aprenentatge cooperatiu per 

respondre els objectius a través de: les notes acadèmiques, l’escala d’emocions GES, 

QDE-SEC i la graella d’observació del vídeo 

Una limitació important d’aquest mètode d’investigació és l’absència de manipulació de 

les variables intervingudes en la investigació, ja que l’investigador es limita a observar 

en condicions naturals el fenomen analitzat sense modificar-lo o alterar-lo; i la falta de 

control i manipulació de possibles fonts d’invalidació de la investigació, per tant, és 
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impossible establir amb seguretat relacions causals entre les variables implicades 

(Cardona, 2002).  

A través de la gravació de vídeo, es considera segons les aportacions dels autors 

(Postic i Ketele, 1988; Anguera,1999) citats a Ramírez (2012), que la metodologia 

observacional “permet analitzar les situacions d’interacció dins del grup, podent 

classificar objectivament el comportament dels alumnes en funció de les categories 

establertes prèviament” (Ramírez, 2012:183). Aquesta investigació permet establir una 

primera fase qualitativa (procés de discriminació i obtenció de dades) i una quantitativa 

(analitzar i quantificar les dades recollides) (Ramírez, 2012).  

Per donar-li riquesa al meu estudi, també he utilitzat la metodologia qualitativa que es 

relaciona amb el quart objectiu. Ho he portat a terme a través d’una entrevista i de 

xerrades amb els alumnes dels dos grups que m’han permès analitzar els resultats 

juntament amb els referents teòrics.  

Tot i explicar per separat els dos tipus de metodologia (quantitativa i qualitativa), 

existeix un tipus d’investigació que és la combinació de les dues: la mixta (Balluerka i 

Vergara, 2002). Creswell (2014) afegeix que es tracta de dades qualitatives i 

quantitatives i que responen a les preguntes d’investigació i a les hipòtesis. També 

afegeix que inclou l’anàlisi d’ambdues formes de dades. A més, les dues formes de 

recollida de dades estan integrades en l’anàlisi a través de la combinació de les dades 

que es connecten entre elles. Per tant, com que utilitzo els dos tipus de metodologia, a 

més de l’anàlisi d’ambdues formes, el meu estudi pertany a la metodologia mixta.  

Per finalitzar, la meva mostra consta dels alumnes de les classes “B” i “C” de 2n d’ESO 

de l’Institut Jaume Callís de Vic. Tot i això, hi havia dos alumnes que convalidaven 

l’Educació Física, per tant, la mostra és de 22 alumnes en els dos grups 

respectivament, d’aquesta manera, 44. Segons Cardona (2002) un conjunt de 30 

individus és adequat per a la investigació comparatiu. Així doncs, el nombre d’alumnes 

de la mostra supera el que considera adequat l’autor. A més, la mostra també consta 

de l’entrevista informal a Irene Pellicer, i als alumnes al final de les sessions.  

3.4. Estudi de cas  

En aquest treball s’utilitza una mostra concreta d’un centre. Stake (1998) afirma que un 

estudi de cas és: “alguna cosa específica, alguna cosa complexa, en funcionament. És 

un sistema acotat amb la seva condició d’objecte més que de procés.” El TFM 

constarà d’un anàlisi d’unes variables dels alumnes de secundària d’una escola en 

concret, per tant, serà un estudi de cas.  
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A més, esmenta que: “el cas pot ser un nen. Pot ser un grup d’alumnes, o un 

determinat moviment de professionals que estudien alguna situació de la infància. El 

cas és un entre molts.” Per tant, el meu seria un objecte de cas perquè analitzo un 

grup d’alumnes, en aquest cas, 44 alumnes de secundària de l’Institut Jaume Callís de 

Vic.  

Riesco (2012) també es centra en l’especificitat d’un estudi de cas, en el qual es 

pretén comprendre en profunditat una realitat social o educativa (individu, grup o 

institució), destacant aquells aspectes variables o relacionals més significatius. 

Finalment, Latorre et al. (1996) afegeixen que ha de ser un estudi amb certa intensitat i 

en un període curt de temps. Per tant, es relaciona amb aquest treball ja que la mostra 

intervé en un període curt de temps (8 setmanes) i intervenen en el procés de recollida 

de dades.  

Un exemple d’estudi de cas en el qual la temàtica es relaciona amb aquest estudi 

seria: el de Pellicer i Pérez (2012) que van portar a terme un programa d’Educació 

Emocional a l’Educació Física amb els alumnes de 1r de Batxillerat d’un centre 

determinat.   

3.5. Instruments de recollida de dades 

Els instruments de recollida de dades em permetran contestar els objectius i, 

d’aquesta manera, respondre a les preguntes inicials i hipòtesis. Per a cada objectiu li 

correspon un instrument determinat. Cardona (2002) afegeix que les tècniques de 

selecció i anàlisis de la metodologia quantitativa són mostreigs probabilístics. També 

són anàlisis quantitatius de les dades mitjançant tècniques estadístiques i les 

tècniques de recollida de dades són: observacions sistemàtiques, entrevistes 

estructurades, qüestionaris estandarditzats, tests psicomètrics i tasques estructurades.  

A més, els qüestionaris tenen preguntes o enunciats però en tots els casos, el subjecte 

respon a alguna cosa escrita per a un propòsit concret. També han d’estar validats o 

com a molt, adaptar-los, sempre i quan s’argumenti amb referències contrastades 

(McMillan i Schumacher, 2005). Els qüestionaris utilitzats estan validats, i sinó almenys 

adaptats a referències teòriques refutades. Torrado (2012:240) defineix el qüestionari 

com: “un instrument de recopilació d’informació compost d’un conjunt limitat de 

preguntes mitjançant el qual el subjecte proporciona informació sobre si mateix i/o 

sobre el seu entorn.”  

Els instruments per recollir les dades delimitades per a cada objectiu són: 
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Objectiu 1: 

Escala GES, o també denominada escala de jocs esportius i emocions, que es basa 

en la puntuació de 0 a 10 de tres tipus d’emocions (positives, negatives i ambigües) 

d’un total de 13 emocions, en les 4 situacions corresponents a diferents dominis de 

l’acció motriu (Gismero, 2000). Lavega et al. (2013:151) van validar l’instrument 

confirmant que l’estructura del GES: “és adequada per estudiar la relació entre jocs 

esportius i emocions”. Per tant, el qüestionari ha demostrat la seva fiabilitat i validesa 

per registrar la intensitat de les emocions en la pràctica dels jocs esportius, en el cas 

d’aquest treball durant les sessions d’Educació Física de bàdminton. 

Es mostra a l’Annex 1. 

El QDE-SEC (Qüestionari d’Educació Emocional per a l’Educació Secundària) de 

Pérez, Álvarez i Bisquerra (2008) permet obtenir informació sobre el nivell de 

desenvolupament de la competència emocional total i de cada una de les seves cinc 

dimensions, d’acord amb el model de competència emocional de Bisquerra i Pérez 

(2007). Aquest qüestionari sorgeix de l’adaptació del QDE-A (Qüestionari de 

Desenvolupament Emocional d’Adults) elaborat pel Grup d’Investigació en Orientació 

Pedagògica de la Universitat de Barcelona. La fiabilitat de l’estudi amb aquest 

instrument és mitjançant l’alfa de Cronbach que és de 0,92 per l’escala complerta, on 

la puntuació total és significativa en tots els casos amb un nivell de p<0.01 (Pérez, et 

al., 2010). 

Es mostra a l’Annex 2.  

Objectiu 2:  

En aquest cas, el que permetrà donar resposta a l’objectiu són les notes acadèmiques 

d’Educació Física en relació a les competències 3 i 7 en els dos grups. Per fer-ho 

s’utilitza l’Excel per comparar a través de mitjanes els dos grups. A més, només en el 

grup d’aprenentatge cooperatiu també es desenvolupa la competència 5. Aquestes 

competències estan especificades amb els seus elements curriculars i instruments 

pertinents a les unitats didàctiques de cada grup exposades a la “part pràctica” del 

treball.  

Objectiu 3: 

S’utilitza una graella elaborada a través d’una de les competències emocionals de 

Bisquerra (2013): la social. (Es mostra en l’annex 3). A partir d’aquí, a través del 

visionat de vídeo s’observen els dos grups i es contesta a la graella. Recordo que 
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només es porta a terme el seguiment de 8 alumnes per cada grup a partir de la sessió 

4 respectivament. S’observen 4 sessions de cada grup per poder respondre a l’objectiu 

3 des d’una posició més fàcil per observar i analitzar. 

Postic i Ketele (1988, citats a Ramírez, 2012) donen un seguit de consideracions que 

permeten justificar la gravació com a instrument per tal d’observar les sessions 

portades a terme: 

- Quan l’observació directa resulta impossible o molt difícil i s’ha de valorar a 

posteriori, en el cas d’aquest treball, és cert ja que havia de dirigir i guiar la 

classe.  

- Es redueix l’exigència d’atenció per part de l’observador. Així, he pogut 

disposar de tota la informació tot el temps necessari, possibilitant un anàlisi 

més profund i detallat que el que es pot fer en directe.  

- Permet l’emmagatzematge de la informació bruta, és a dir, es pot modificar i 

controlar la codificació afavorint a tractar de diferents maneres l’observació.  

 

Per una altra banda, Torrado (2012:240) defineix l’entrevista com: “un procediment 

mitjançant el qual un entrevistador realitza un conjunt de preguntes a un subjecte. Les 

preguntes poden estar totalment definides de forma prèvia (entrevista estructurada) o 

bé estar indefinides en menor o major grau (entrevista semiestructurada)”. També 

serveix per extreure informació (Riesco, 2012). 

En el meu cas, l’entrevista a la Irene Pellicer va ser semiestructurada, on realitzava 

preguntes obertes a través del recurs dialèctic de la conversa i que em permet donar 

resposta a l’objectiu 3. Es va tractar sobre l’Educació Emocional però sobretot de les 

consideracions pedagògiques que ha de seguir el professorat en relació a la 

Neuroeducació – Física. El problema va ser que es va fer a través de videoconferència 

i no vaig poder enregistrar-la. Tot i això, vaig anar anotant els conceptes, les 

consideracions i les idees que em va comentar i transmetre l’autora.  

La Irene Pellicer és una professora d’Educació Física autora de dos llibres vinculats a 

la matèria: Educación Física Emocional (2011) i Neuroeducación –Física. La 

revolución de la Educación Física desde la neurociència (2015). És experta en 

Educació Emocional i aplica els seus coneixements i la seva manera d’entendre 

l’Educació Física i la vida als seus alumnes per tal que adquireixin aprenentatges 

competencials i vivencials a través de propostes metodològiques innovadores i 

creatives. 
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Per una altra banda, amb alguns alumnes després de la sessió parlàvem obertament 

de tornada al centre i que en els resultats es detallen alguna d’aquestes xerrades 

d’alumnes dels dos grups. Per registrar-les es van gravar amb la càmera de vídeo.  
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4. Part pràctica  

Per entendre els resultats que sorgeixin d’aquest treball, com també el procés és 

imprescindible desenvolupar i justificar les unitats didàctiques, en concret la del grup 

d’aprenentatge cooperatiu. A més, es detalla l’avaluació que es porta a terme en els 

dos grups, atenent-me a la frase que es comenta entre els professors: “Diguem com 

avalues i et diré quin tipus de professor ets”. La repercussió d’aquesta frase es 

demostra en les dues unitats didàctiques, les quals a part d’aplicar dues metodologies 

completament diferents, les competències i, per tant, els indicadors d’avaluació són 

també diferents i es vinculen als aprenentatges dels alumnes..  

4.1. Explicació Unitats Didàctiques 

 APRENENTATGE 

INDIVIDUALISTA 

APRENENTATGE 

COOPERATIU 

Grup 2n ESO “C” 2n ESO “B” 

Horari Dijous de 12:40 – 14:35 Divendres de 12:40 – 14:35 

Instal·lació Pavelló Castell d’en Planes 

Nº alumnes 22 22 

Nº sessions 7 sessions (2h  1h i 10’ temps 

real de pràctica) 

8 sessions (2h  1h i 10’ 

temps real de pràctica) 

 

Clima grup 

Neutre. Ni es porten molt bé, ni 

molt malament. Ambient 

respectuós. 

Dispers amb grupets. Potent 

emocionalment. Faltes de 

respecte entre companys. 

 

 

Nivell a EF 

Mitjà, homogeni i treballador. Alt i baix, és a dir, es noten 

molt les diferències 

individuals. Treballen si els 

interessa allò que fan. 

Taula 1. Informació bàsica dels dos grups referent a les unitats didàctiques. Font: Elaboració 

Pròpia.  

Grup aprenentatge estructura individualista o no cooperativa 

Per una banda, en el grup d’aprenentatge individualista la intenció és que els alumnes 

millorin la seva tècnica i tàctica de l’esport a través de tasques analítiques i 

reproductives, i que treballin les seves emocions només amb la resposta dels 

qüestionaris (QDE-SEC i l’escala GES) i de la rúbrica de consciència emocional 
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contestada al final de la unitat didàctica. Per tant, la intenció principal és la millora del 

bàdminton però posant èmfasi també en les emocions i competències emocionals 

experimentades. Per tant, el títol de la unitat didàctica és: “Aprenentatge del bàdminton 

a través del volant i la raqueta com a protagonistes” 

Tot i això, l’actitud del professorat ha de ser igualment activa i formativa dotant a 

l’alumne d’elements motivadors afavorint el seu procés d’aprenentatge.  

Grup aprenentatge estructura cooperativa 

Per l’altra banda, la intenció del grup d’aprenentatge cooperatiu és que els alumnes 

adquireixin competències vivencials a través de tasques d’educació emocional, i 

sobretot, cooperatives de bàdminton. Així la intenció principal és que aprenguin a 

cooperar amb els companys i millorar les seves competències emocionals a través de 

l’aprenentatge del bàdminton. Per tant, el títol de la unitat didàctica és: “Si t’emociones 

i cooperes el bàdminton aprendràs” 

D’aquesta manera, les tasques estaran relacionades amb el bàdminton, ja que és el 

contingut a treballar, però amb conjunció i focalitzant l’atenció en altres competències, 

que segons el meu punt de vista són tant o més importants, que l’aprenentatge de les 

habilitats individuals d’un esport. Per tant, a partir de diferents metodologies 

cooperatives els alumnes aprendran la tècnica i la tàctica d’aquest esport valorant els 

encerts i errors dels companys, comunicant-se entre ells, desenvolupant actituds 

empàtiques i afectives, acceptant l’ajuda del company tal com ajudar als altres, 

gestionar els conflictes durant les sessions, i tot això, intentant fer-ho d’una manera 

respectuosa. 

Això propiciarà que els alumnes tinguin processos emocionals amb ells mateixos 

influenciats per la interrelació amb els companys. Per tant, també es farà un treball 

d’educació emocional, centrant-me en les competències emocionals de Bisquerra 

(2003). Indirectament, sense que ningú els hi digui, ja estan treballant emocionalment 

mentre estan amb connexió constant amb altres companys quan estan realitzant 

tasques de cooperació. No obstant, per tal que l’aprenentatge sigui significatiu 

considero important que siguin conscients de la rellevància del domini i la gestió de les 

competències emocionals per a la vida, ja que com esmenta Mora (2013): “L’emoció 

és l’energia que mou el món”. En aquesta línia, per portar-ho a la pràctica ho faig de 

dues maneres:  

- La primera és a partir de la resposta de qüestionaris. Aquests són: QDE-SEC, 

per comprovar la millora de les competències emocionals d’abans de la unitat 
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didàctica al final; l’escala GES, per valorar el grau de les emocions viscudes 

durant les sessions; i finalment, la rúbrica de consciència emocional al final de 

la unitat didàctica. 

- La segona és a través d’exercicis d’Educació Emocional adaptats a l’Educació 

Física, que es porten a terme a l’inici de les sessions.  

Aquests elements que es desenvolupen en aquesta unitat didàctica tenen darrere unes 

consideracions metodològiques i pedagògiques d’una nova manera d’entendre 

l’Educació Física: la neuroeducació-física de Pellicer (2015). Aquesta nova proposta 

està molt vinculada a la significativitat de l’aprenentatge que ve propiciat per les 

emocions. D’aquí, que sorgeixi la meva concepció que els alumnes han d’adquir ir 

aprenentatges que els hi puguin servir més enllà de les sessions d’Educació Física, és 

a dir, de i per a la vida. És més, quina millor assignatura per poder-ho portar a terme 

com l’Educació Física. 

4.2. Justificació Unitats didàctiques 

Vaig observar que el grup de 2n B necessitava molt més el treball d’aprenentatge 

cooperatiu i d’educació emocional perquè el clima de grup era més inestable, es 

notaven molt més les diferències entre els companys i sorgien molts més conflictes 

que el grup de 2n C. Tot i que les habilitats socials i el clima de grup no era exemplar, 

vaig considerar que era un grup potent per treballar emocionalment i que es podrien 

donar millores i aprenentatges significatius.  

Per una banda, en el grup d’aprenentatge individualista es porten a terme tasques 

definides, que segons Famose (1982) són tasques en les quals es dóna un model a 

seguir i els alumnes han d’imitar i reproduir. El professor, esmenta el què, el com i el 

quan. Per tant, se segueix la pedagogia del model. Es proposen tasques analítiques i 

repetitives, utilitzant la reproducció de models i la realització de rutines tècniques.  

A més, l’estructura d’aprenentatge és individualista segons Velázquez (2004) que 

contempla les següents característiques: per aconseguir els seus objectius cada 

alumne treballa de manera independent. Tot i que, comparteix espai amb els altres 

companys no treballa amb conjunció amb els altres companys ja que els objectius són 

individuals. Per tant, l’èxit o el fracàs es vincularà amb les seves capacitats individuals 

i l’actitud envers l’aprenentatge. D’aquesta manera, afavoreix que no hi hagi interacció 

amb els companys per assolir els objectius sense interessar-se per la consecució dels 

objectius dels companys.  
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Per l’altra banda, en el grup d’aprenentatge cooperatiu s’han proposat tasques 

cooperatives que afavoreixin la interrelació entre els companys i les consideracions 

esmentades en el marc teòric, en concret les de Johnson et al. (1999), per aconseguir 

els objectius. Per Velázquez (2004) en aquesta estructura cooperativa es fomenta que 

els alumnes es vinculin amb l’aprenentatge dels companys, propiciant que un alumne 

no aconsegueix l’objectiu si el seu company tampoc. Es crea una dependència dels 

seus èxits afavorint a l’adquisició d’habilitats socials i emocionals.  

En aquesta línia les tasques són més obertes i no són tan reproductives, variant els 

patrons de la pràctica. A més, hi ha variabilitat durant les sessions dotant d’estímuls 

nous als alumnes. No només s’avalua i es centra l’aprenentatge en les habilitats 

individuals de la tècnica i tàctica, sinó que també hi ha altre competències: autonomia i 

iniciativa personal (comp. 6), la social i ciutadana (comp. 5) i la comunicativa i 

lingüística (comp. 7) a través del treball de les competències emocionals. Així, es 

fomenta que l’avaluació sigui  més formativa i continuada valorant més el procés que 

el resultat final. 

Per últim, també afavoreix a educar en l’heterogeneïtat dotant als alumnes d’elements 

inclusius ja que tots tenen les mateixes oportunitats d’aprendre i no se centra en les 

habilitats individuals i genètiques sinó que també es valoren altres habilitats que es 

poden transferir a la vida. 

I aquest és el lligam amb la neuroeducació-física, amb les consideracions 

metodològiques que cita Pellicer (2015) que es donen a la unitat didàctica: 

- El component emocional per a l’aprenentatge: no només el fet de treballar 

activitats d’educació emocional afavoreix l’aparició de components emocionals, 

sinó que el mateix tarannà de les tasques afavoreix que sorgeixin emocions en 

els alumnes. Pellicer (2015) comenta que l’Educació física és una matèria 

idònia per treballar les emocions en els alumnes. 

- La curiositat: Cada sessió és diferent i, excepte l’SRP que es repeteix una 

vegada, a les altres es porten a terme propostes d’ensenyament diferents i 

innovadores. Tot i això, el fet de treballar cooperativament ja és nou per ells.  

- Atenció: s’obre les portes a l’atenció a través de la curiositat, i aquesta es 

dóna. A més, com que no es valoren només les habilitats individuals de 

l’esport, sinó que també cooperen, treballen emocionalment, etc., que afavoreix 
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afavoreix a què atenguin més alumnes que no només els que són hàbils 

esportivament. 

- Acompanyat pels sentits: es propicia la comunicació, per tant, l’escolta cap als 

companys. A més, no són tasques on es reprodueixin exclusivament els 

moviments, per tant, han d’observar, prendre decisions i ser conscients en 

cada moment d’allò que fan.  

- Un cop es combini la curiositat amb l’atenció, la clau per a l’aprenentatge serà 

l’alegria: la intenció és que gaudeixin fent allò que fan, i sobretot, portar les 

tasques cap al plaer per tal d’enllaçar-ho amb emocions positives, en especial, 

l’alegria. Per tant, metodològicament les tasques són innovadores, creatives, 

de molts estímuls, de moltes oportunitats i sobretot que possibilitin que els 

alumnes tinguin ganes d’aprendre. Es crea un clima positiu a través de la 

interacció amb els companys, escoltar música i feedbacks de part del professor 

per animar, recolzar, guiar i gaudir.  

- Els aprenentatges han de ser vivencials:  en totes les propostes i sessions 

els alumnes practiquen a través del moviment, juntament amb interacció amb 

altres companys. A més, es poden transferir els aprenentatges adquirits a la 

vida real, tals com la cooperació, la millora emocional i l’autonomia i iniciativa 

personal.  

- Finalment, per arribar realment a l’aprendre, és important repassar: les dues 

últimes sessions es repassen els elements tècnics, tàctics que s’han après. A 

més, després de cada sessió es feia un feedback valorant els aprenentatges 

adquirits, d’igual manera al final de la unitat didàctica.  

En el grup d’aprenentatge cooperatiu es porten a terme diferents propostes 

metodològiques que es temporitzen, desenvolupen i s’expliquen en la unitat didàctica 

situada a l’annex 5. Cadascuna d’aquestes té una justificació i es relaciona amb una 

font teòrica: 

Sessions 1 i 2  Jocs cooperatius. 

En l’àmbit educatiu, el joc és l’arma més poderosa de l’aprenentatge ja que es 

combina la curiositat i plaer (Mora, 2013). Pellicer (2015) explica que proposar 

activitats on l’eix sigui el joc és molt important ja que no hi ha res que estimuli tant el 

cervell com el joc. 

Sessió 3  “Poso gomets a les emocions” (Annex 4)i SRP 

Sessió 4  SRP 
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Pellicer (2015) considera una molt bona proposta que els alumnes graduïn les seves 

emocions a través del mood-meter, una eina que gradua les emocions en 4 colors 

diferents depenent de l’energia i l’estat emocional. Per tant, a través d’una cartolina es 

graduen les emocions per fer-ne conscients als alumnes enganxant gomets, on cada 

color és una consigna diferent.  

L’SRP (Ramírez, 2012) és molt apropiat per treballar la tècnica d’un esport amb petits 

grups a través de l’ensenyament recíproc. Aquest tipus d’ensenyament Implica confiar 

en un alumne l’observació de l’execució d’una tasca determinada. Aquest haurà de 

proporcionar al company informació sobre el que realitza bé i dels errors en la seva 

execució. Amb l’SRP l’afegit és que el professor actua de guia i ajuda en aquest 

procés d’aprenentatge, facilitant posteriorment l’autonomia de l’alumnat. 

Sessió 5  Puzzle Aronson (Annex 4) 

Amb aquesta proposta metodològica els alumnes interactuen constantment amb els 

companys. Per una banda, amb els del seu grup, i per l’altra, amb alumnes que són 

del seu grup per comunicar com es fa un gest tècnic concret. A més, tots obtenen el 

mateix rol, i és imprescindible l’aportació del company per assolir l’objectiu i sobretot, 

aprendre. Al cooperar les relacions socials s’orienten cap a l’ajuda recíproca amb els 

demés, considerant que l’educació física pot jugar un paper destacat en cultivar el 

benestar social i emocional de l’alumnat (Bisquerra, 2013). A més, el docent també ha 

de propiciar que els alumnes es comuniquin entre ells a través de feedbacks mutus per 

aconseguir l’objectiu final de la tasca, el qual no s’aconseguirà sinó existeix aquesta 

ajuda mútua (Omeñaca et al., 2001). 

Sessió 6  “Guanya el repte, i ajuda al company” (Annex 4)  

S’han de proposar reptes als alumnes per tal que els ajudin en la seva vida quotidiana, 

i paral·lelament podran connectar amb la cerca del benestar, que facilitarà a què 

s’involucrin en el procés d’aprenentatge (Pellicer, 2015). Ibarrola (2013, citat a Pellicer, 

2015) especifica que han de ser assolibles, motivadors i reals per tal de treure’l de la 

seva zona de confort i potenciar el seu aprenentatge.  

D’aquesta manera, es proposen reptes entre ells, combinant els reptes amb 

l’aprenentatge cooperatiu, ja que al final del repte s’han de comentar un aspecte 

positiu i negatiu del company per tal que pugui millorar.  

Sessió 7  Coavaluació i organització campionat (Annex 4)  
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Sorgeix d’una de les consideracions de Johnson et al. (1999:38): el processament 

grupal. Velázquez (2013) relaciona la descripció dels autors amb els processos de 

reflexió que es porten a terme gràcies a la coavaluació. Velázquez Buendía (1996, 

citat a Velázquez, 2007) cita que en l’ensenyament esportiu a través de l’aprenentatge 

cooperatiu i la coavaluació s’afavoreix a desenvolupar l’autonomia personal, la 

responsabilitat i el treball en equip. 

Per una altra banda, el fet de què els deixés escollir als alumnes els paràmetres de la 

competició es justifica pel que concep Ibarrola (2013, citat a Pellicer, 2015) que s’han 

d’arribar a acords per propiciar allò que li apassiona a l’alumnat, oferir diverses 

oportunitats d’aprenentatge, presentar els continguts de forma atractiva i, sobretot fer-

ho tenint present les intel·ligències múltiples de l’alumnat. Per tant, la meva intenció 

era que fossin protagonistes de l’aprenentatge, afavorint la seva  

Sessió 8  Avaluació i realització campionat. 

Per tal que no hi hagi efectes negatius mentre s’avaluen els alumnes, es juga un 

campionat en el qual s’obliden de què estan sent avaluats i fan partits entre ells. Els 

ítems avaluadors són els mateixos que l’anterior sessió, la qual van portar a terme la 

coavaluació. En la realització del campionat, són ells els que han proposat la 

normativa a seguir, el format de joc, les parelles, etc.. 

4.3. Avaluació de les unitats didàctiques 

En aquest apartat detallo quin instrument d’avaluació utilitzo per avaluar als alumnes 

que es relacionen amb la graella de la unitat didàctica de cada grup als annexos, 

juntament amb les sessions. A més, s’observa cada percentatge dividint per 

competències cada grup detallant quin és el procés per cada puntuació. En el grup 

d’aprenentatge no cooperatiu només es treballen dues competències, mentre que a 

l’altre grup són quatre, valorant més les habilitats socials i la presa de decisions. 

A l’hora de comparar els grups en els resultats d’aquest treball, només es prenen com 

a referència les dues competències que coincideixen en els dos grups: la 3 i la 7. Per 

tant, els percentatges es reparteixen de la següent manera:  

Competència 3: 30%tècnica / 20% tàctica.  

Competència 7: 20% identificació emocional / 30% consciència emocional. 
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GRUP NO COOPERATIU 

COMPETÈNCIA 3    50%  

(Graella instrument 1)   Graella avaluació 5 gests tècnics. 3 ítems per gest  

Puntuació = 30%  

Per cada gest tècnic hi ha tres puntuacions: peu, armat i colpeig. Cada element obté 

una nota de l’1 al 4. D’això surt una puntuació màxima de 12. Després es fa una 

mitjana de les puntuacions finals de cada gest tècnic i surt la nota final de tècnica, la 

qual 60 és la màxima nota. Finalment, es calcula sobre el 30%. 

(Graella instrument 2)   Graella avaluació intenció tàctica. 5 ítems Puntuació = 10%  

A la graella hi ha tres possibilitats. Es fa una regla de 3 sobre un 10% el qual 15 és la màxima 

puntuació i 5 és la mínima.  

 

COMPETÈNCIA 7   50%  

(Escala GES)   Després de cada sessió ha participat en l’elaboració del qüestionari i 

s’observa que no és mentida   IDENTIFICACIÓ EMOCIONS  

(SEMPRE / A VEGADES / NO)   si és SEMPRE = 20% / si és A VEGADES = 10% / si és MAI 

= 0% 

Puntuació = 20%  

(Graella instrument 3)   Graella avaluació identificació + consciència emocions.  

10 ítems   1 punt per cada ítem de consciència positiu (quasi sempre / sempre) / 0,5 per cada 

neutre (a vegades) /0 punts per cada negatiu (mai / quasi mai). Després es fa el % sobre 30% 

Puntuació = 30% 

 

GRUP COOPERATIU 

 COMPETÈNCIA 3   30%  

(Graella instrument 1)   Graella avaluació gests tècnics. 3 ítems per gest Puntuació 

= 10% 
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Per cada gest tècnic hi ha tres puntuacions: peu, armat i colpeig. Cada element obté 

una nota de l’1 al 4. D’això surt una puntuació màxima de 12. Després es fa una 

mitjana de les puntuacions finals de cada gest tècnic i surt la nota final de tècnica, on 

un 60p és la màxima nota.  

(Graella coavaluació)   Nota coavaluació del company  

Puntuació = 10%  

Igual que l’anterior però és 10% 

(Graella instrument 2)   Graella avaluació intenció tàctica  

Puntuació = 10%  

A la graella hi ha tres possibilitats. Es fa una regla de 3 sobre un 10% el qual 15 és la màxima 

puntuació i 5 és la mínima.  

COMPETÈNCIA 5   30% 

(Graella instrument 4)   de cada activitat de cooperació si ha participat. Rúbrica amb “X” de 

cada habilitat social. Puntuació = 10% 

Hi ha 5 habilitats socials i 5 pràctiques (25). Per tant, cada creu val per 1 punt, i la màxima nota 

és sobre 25. Es fa regla de 3 sobre un 10% de 25 

(Graella instrument 4.1)   Acceptació ajuda company Puntuació = 5%  

SI= 5% No=0% 

(Graella instrument 4.2)   Comunicació respectuosa Puntuació = 5%  

SI= 5% No=0% 

Notes interdependència positiva   

 a) “Quan creus que has ajudat al company a millorar?” Puntuació = 5% 

b) “Quan creu el company que l’has ajudat a millorar?” Puntuació = 5% 

COMPETÈNCIA 6   10%  

(Respon fitxa organització torneig + ho expressa a la sessió)   Fitxa que 

responen per aportar idees i conjuntar els trets bàsics del torneig. (SI / NO)   

Puntuació = 5% 
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SI= 5% No=0% 

Participa activament en el torneig   Resposta de (SI / NO) 

 Activament  Actitud positiva de jugar, intentant fer-ho bé, competint i amb una predisposició òptima per 

jugar 

SI= 5% No=0%  Puntuació = 5% 

COMPETÈNCIA 7   30%  

 (Escala GES)   Després de cada sessió ha participat en la elaboració del qüestionari i es 

nota que no és mentida  IDENTIFICACIÓ EMOCIONS  

(SEMPRE / A VEGADES / NO)   si és SEMPRE = 10% / si és A VEGADES = 5% / si és MAI = 

0% 

Puntuació = 10%  

(Graella instrument 3)   Graella avaluació identificació + consciència emocions   

10 ítems   1 punt per cada ítem de consciència positiu (quasi sempre / sempre) / 0,5 per cada 

neutre (a vegades) /0 punts per cada negatiu (mai / quasi mai).  Puntuació = 20% 
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5. Resultats 

Es detallen els resultats amb gràfics i taules delimitats en els tres objectius plantejats a 

la metodologia.  

5.1.  Objectiu 1: Grau de les emocions i competències emocionals 

Grau de les emocions 

 

Gràfic 1. Comparativa dels resultats de les emocions de l ’Escala GES entre els dos grups. Font: 

Elaboració pròpia. 

Es mostren els resultats en valor de mitjana de les 13 emocions que els alumnes dels 

dos grups van respondre durant les unitats didàctiques a l’Escala GES. Els alumnes 

responien al final de les sessions, grup “No Aprenentatge Cooperatiu” (4 sessions) i 

grup “Aprenentatge Cooperatiu” (5 sessions), del 0 al 10 cada emoció. 

Com s’observa, els valors són similars o iguals en els dos grups en algunes emocions 

(felicitat, alegria, humor i ansietat), de les quals tres són emocions positives i una 

negativa. Quatre emocions estan entre 0,2 i 1 punt de diferència (tristesa, por, ira i 

rebuig), totes negatives. Finalment, també n’hi ha que els separa una diferència de 

més d’1 punt (compassió, sorpresa, amor, vergonya i esperança) de les quals una és 

positiva i una altra negativa, i les que queden ambigües.  

Les tres emocions que obtenen el valor més alt, que justament són les que tenen 

mitjanes semblants, són felicitat (8,1; 8,1), alegria (7,9; 7,8) i humor (6,9; 6,9). En 

canvi, les que tenen valors més baixos són vergonya(1,8; 0,5), tristesa (1,2;0,7) i por 

(1,2; 0,6). Es mostra com el grup d’aprenentatge cooperatiu obté valors més alts en 

més de 0,2 punts en compassió (+2,5), sorpresa (+1,4), esperança (+1,1), ira (+0,7). 
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Per una altra banda, el grup “Aprenentatge No Cooperatiu” els obté en tristesa (+0,5), 

por (+0,6), rebuig (+0,6), vergonya (+1,3) i amor (1,2).  

 

 

 

Gràfic 2. Comparativa per dies de les emocions positives viscudes pels alumnes del grup 

d’aprenentatge cooperatiu 

 

 

Gràfic 3. Comparativa per dies de les emocions ambigües viscudes pels alumnes del grup 

d’aprenentatge cooperatiu 
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Gràfic 4. Comparativa per dies de les emocions negatives viscudes pels alumnes del grup 

d’aprenentatge cooperatiu 

Centrant l’observació en el grup cooperatiu per comprovar quin va ser el grau de les 

emocions viscudes al llarg de les 5 sessions que els alumnes van contestar l’escala 

GES. Primer de tot, es mostra com de les emocions positives, el dia que els valors van 

ser més alts va ser el tercer coincidint amb la dinàmica “Guanya el repte, i ajuda al 

company”. No obstant, a la sessió següent, el dia 4, és quan es donen els valors més 

baixos de les emocions positives coincidint amb la coavaluació dels companys. El 

mateix ocorre amb les ambigües, les quals el tercer dia tant l’esperança com la 

sorpresa obtenen els valors més alts, tot el contrari que en el quart, que són els més 

baixos. Per una altra banda, tot i ser valors baixos, el dia que hi ha els valors de les 

emocions negatives més baixos és l’últim dia, que és aquell on realitzen el campionat i 

cooperen només amb la seva parella. Destacar que l’emoció més predominant és la 

ira, sobretot el segon dia. En canvi, les emocions de la tristesa i la por tenen valors 

molt baixos. El tercer i quart dia, tenen valors semblants sobretot destacant l’ansietat i 

la ira. 

Competències emocionals 

 

 

Gràfic 5. Comparativa de la diferència dels resultats entre l’inicial i el final del QDE -SEC als 

alumnes dels dos grups. 

Aquest gràfic mostra els resultats en el QDE-SEC dels alumnes del grup 

d’aprenentatge no cooperatiu (color blau) i el d’aprenentatge cooperatiu (color taronja). 

Aquests resultats sorgeixen de la diferència entre el qüestionari inicial, i el mateix al 

final de la unitat didàctica. D’aquesta manera, surt un valor per a cada pregunta. 

Segons la pregunta, el valor positiu és el 10 i d’altres el 0, per tant, ja s’ha fet l’operació 
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matemàtica per tal que la millora de les respostes inicials a les finals sigui en valors 

positius. En els dos grups es comparen 21 alumnes ja que per motius d’absència falten 

dos alumnes per cada classe en el moment de respondre el qüestionari final.  

Primer de tot, com mostren les línies de tendència dels dos grups, la de l’aprenentatge 

cooperatiu és superior que la del no cooperatiu. D’aquesta manera, les mitjanes del 

valor de les 36 respostes de tots els alumnes de la classe són: -0,05 (grup 

aprenentatge no cooperatiu) i 0,30 (grup aprenentatge cooperatiu). A continuació, es 

mostren unes comparacions destacables entre els dos grups de les diferències que es 

donen entre els dos grups.  

COMPARATIVA 

GRUPS QDE-SEC 

Grup aprenentatge no 
cooperatiu 

Grup aprenentatge 
cooperatiu 

Nº valors en resultat 
positiu (0 <) 

15 25 

Nº valors en resultat 
negatiu (0 >) 

21 11 

Nº valors superiors a 1 
(1<) 

1 8 

Nº valors inferiors a   -1 
(-1>) 

2 4 

Nº valors entre -0,2 i 0,2 
(-0,2< i 0,2>) 

12 11 

Diferència més 
significativa positiva 

Pregunta 17 (1,55) Pregunta 30 (2,22) 

Diferència més 
significativa negativa 

Pregunta 28 (-1,28) Pregunta 32 (-1,32) 

Taula 2.  Taula comparativa dels valors provinents de les diferències en els resultats 

del QDE-SEC entre els dos grups. Font: Elaboració pròpia 

La taula mostra diferents relacions que es poden extreure dels resultats del QDE-SEC. 

De les 36 preguntes, el grup d’aprenentatge no cooperatiu obté en 15 vegades valors 

superiors a 0, en canvi, el grup d’aprenentatge cooperatiu ho fa en 25. Dels valors 

inferiors a 0, al primer grup apareix en 21 ocasions, i en el segon només 11. Destacant 

les grans diferències entre el qüestionari inicial, per comprovar la millora o la regressió 

dels alumnes a partir d’una metodologia o una altra, es mostra com en el grup 

d’aprenentatge no cooperatiu les vegades que es donen valors superiors a 1 és d’una 

vegada, mentre que en el cooperatiu és de 8. En canvi, les vegades que es donen 

valors inferiors a -1 és de 2 en el primer grup i de 4 en el segon. Numerant també la 

igualtat en la relació entre el qüestionari inicial i final, amb uns valors entre -0,2 i 0,2 es 

dóna 12 vegades en el grup no cooperatiu i 11 en el cooperatiu.  



74 
 

Finalment, es considera important observar en quina pregunta sorgeixen les preguntes 

més significatives. En aquest cas, la diferència més significativa en el grup 

d’aprenentatge no cooperatiu és la 17 amb un valor d’1,55 i amb la diferència més 

negativa és la pregunta 28 amb una diferència de -1,28. En canvi, pel grup 

d’aprenentatge cooperatiu la diferència més significativa és la 30 amb una puntuació 

molt elevada de 2,22; mentre que la més negativa és la 32 amb un valor de -1,32.  

Pregunta 17: “Quan he de fer una cosa que considero difícil, em poso nerviós i 

m’equivoco”. 

Pregunta 28: “Estic descontent amb mi mateix”. 

Pregunta 30: “Res del que pugui pensar o pugui fer pot canviar les coses que em 

passen”. 

Pregunta 32: “Quan tinc ganes d’explicar alguna cosa, em costa esperar el meu torn 

de paraula”.  

 

5.2. Objectiu 2: Notes acadèmiques 

Competència 3 

 MITJANA 
TÈCNICA 

MITJANA 
TÀCTICA 

MITJANA NOTA 
COMPETÈNCIA 3 

APRENENTATGE 
NO COOPERATIU 

6,4 6,3 6,4 

APRENENTATGE 
COOPERATIU 

7,3 6,7 7 

 
DIFERÈNCIA 

+0,9 GRUP 
APR. 

COOPERATIU 

+ 0,4 GRUP APR. 
COOPERATIU 

+0,6 GRUP APR. 
COOPERATIU 

Taula 3: Mitjanes de les notes de la competència 3: tècnica, tàctica i el global d’ambdós. Font: 

Elaboració pròpia. 

La taula mostra la comparativa de les mitjanes de les notes respecte la competència 3 

dels alumnes entre els dos grups. En primer lloc, de la mitjana de la tècnica el grup 

d’aprenentatge no cooperatiu obté un 6,4 i de l’aprenentatge cooperatiu un 7,3 havent-

hi una diferència positiva de 0,9 pel “grup d’aprenentatge cooperatiu”. Respecte les 

notes de tàctica, es mostra una diferència positiva de 0,4 pel “grup d’aprenentatge 

cooperatiu” ja que el d’aprenentatge no cooperatiu obté una nota de 6,3 i l’altre un 6,7. 

Finalment, la mitjana de la nota global de la competència 3 també mostra una 

diferència positiva de 0,6 positiva pel grup d’aprenentatge cooperatiu, degut a què 

aquest grup té una nota de 7 i el no cooperatiu de 6,4.  
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Competència 7 

 MITJANA 
IDENTIFICACIÓ 
EMOCIONAL 

MITJANA 
CONSCIÈNCIA 
EMOCIONAL 

MITJANA NOTA 
COMPETÈNCIA 7 

APRENENTATGE 
NO COOPERATIU 

8 6,3 

 
 

7,2 
APRENENTATGE 
COOPERATIU 

 
8,1 

 
7,1 

 
 

7,6 
 
DIFERÈNCIA 

+0,1 GRUP 
APR. 

COOPERATIU 

+ 0,8 GRUP APR. 
COOPERATIU 

+0,4 GRUP APR. 
COOPERATIU 

Taula 4: Mitjanes de les notes de la competència 3: identificació emocional, consciència 

emocional i ambdós. Font: Elaboració pròpia 

En aquesta taula s’observen les mitjanes de les notes referents a la competència 7 de 

les unitats didàctiques dels dos grups. Respecte la mitjana de l’indicador de la 

identificació emocional el grup d’aprenentatge no cooperatiu obté un 8, mentre que el 

grup d’aprenentatge cooperatiu un 8,1, havent-hi una diferència positiva pel segon 

grup de +0,1. En relació a l’indicador de la consciència emocional, el grup 

d’aprenentatge no cooperatiu obté una nota de 6,3 i amb una diferència positiva de 

+0,8 el grup d’aprenentatge cooperatiu un 7,1. Finalment, en la mitjana global de les 

dues notes, el grup d’aprenentatge no cooperatiu obté una puntuació de 7,2 mentre 

que el grup d’aprenentatge cooperatiu una de 7,6 observant una diferència de +0,4 pel 

grup d’aprenentatge cooperatiu. 

Com a data curiosa, en el grup d’aprenentatge cooperatiu, els dos únics alumnes que 

treuen la pitjor nota en l’indicador de la identificació d’emocions són també els únics 

que suspenen en la nota de l’indicador de la consciència emocional. El mateix 

succeeix en el grup d’aprenentatge no cooperatiu, el qual l’únic alumne que té la pitjor 

nota en el primer indicador també obté la pitjor nota dels del seu grup. A més, 

remarcar que hi ha tres alumnes del grup d’aprenentatge no cooperatiu que no 

realitzen la rúbrica per valorar la seva consciència emocional. 

Global competències 3 i 7 

Finalment, en la mitjana global de la nota de les competències 3 i 7 el grup 

d’aprenentatge no cooperatiu obté una nota de 6,3 i el grup d’aprenentatge cooperatiu 

una de 7,3 havent-hi una diferència positiva pel segon d’1 punt.  
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Gràfic 6 . Contrast de les notes finals (competència 3 i 7) entre el grup d’aprenentatge no 

cooperatiu i el d’aprenentatge cooperatiu. Font: Elaboració pròpia 

 

Aquest gràfic mostra les notes finals en relació a les competències 3 i 7. Com s’ha 

explicat a la metodologia, el % per a cada indicador és: tècnica (30%), tàctica (20%), 

identificació emocions (20%) i consciència emocions (30%), d’aquí surten aquests 

valors. La diferència d’1 punt pel grup d’aprenentatge cooperatiu en la mitjana, 

s’observa en aquest gràfic on la l’eix d’aquest grup és superior que la del no 

cooperatiu. D’aquesta manera, les puntuacions dels alumnes del 0 al 5 és igual en els 

dos grups (4). En canvi, del 5,1 al 7 hi ha 9 alumnes del grup d’aprenentatge no 

cooperatiu, i només 4 del cooperatiu. Per tant, del 7,1 al 9 hi ha 8 alumnes del grup 

d’aprenentatge no cooperatiu, i aquí és on recau la diferència, ja que del grup 

d’aprenentatge cooperatiu hi ha 12 alumnes, dos dels quals tenen una puntuació de 9. 

Finalment, del 9,1 al 10 hi ha 2 alumnes pel grup d’aprenentatge cooperatiu i només 1 

de l’aprenentatge no cooperatiu.   
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5.3. Objectiu 2. Habilitats socials i emocionals 
a) Quantitatius 

- Observació vídeo  

Grup aprenentatge cooperatiu  

Nº INDICADOR REFERENT A: 
1,2,3 i 10 (8 alumnes observats) 

4, 5, 6, 7 i 8 (nº vegades) 
9 (temps /minuts) 

VALOR DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 

1 Els alumnes es comuniquen entre ells els errors i encerts Nº 
alumnes 

8/8 4/8 8/8 8/8 

2 Accepten l’ajuda dels companys Nº 
alumnes 

5/8 6/8 7/8 7/8 

3 Quan comuniquen ho fan amb respecte i amb bones maneres Nº 
alumnes 

5/8 6/8 8/8 7/8 

4 S’observen actituds positives envers els altres companys: animar, missatges 

positius... 

Nº 
vegades 

1 3 3 3 

5 Els membres d’un mateix grup/parella interactuen entre ells abans d’iniciar la 
tasca 

Nº 
vegades 

1 3 4 5 

6 Els membres d’un mateix grup/parella interactuen entre ells durant la tasca Nº 
vegades 

4 12 6 16 

7 Els membres d’un mateix grup/parella interactuen entre ells després 
d’acabar tasca 

Nº 
vegades 

7 4 5 5 

8 S’observen conflictes entre els alumnes (discussions verbals, baralles, etc.) Nº 
vegades 

2 0 2 2 

9 Temps de pràctica útil  tasca principal Temps / 
minuts 

22’ 25’ 20’ 45’ 

10 Els alumnes fan allò que se’ls demana referent a l’objectiu de la tasca Nº 
alumnes 

4/8 6/8 6/8 6/8 
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Taula 5. Resultats de la graella d’observació del vídeo referent a les habilitats socials dels alumnes  del grup d’aprenentatge cooperatiu. Font: Elaboració 

pròpia 

La taula mostra els resultats que sorgeixen de l’observació a través de vídeo de 4 sessions del grup d’aprenentatge cooperatiu. Es centren els 

resultats en 8 alumnes determinats focalitzant l’atenció en les habilitats socials on la comunicació és l’eix principal. Dels quatre dies, en tots 

menys el tercer, els 8 alumnes es comuniquen entre ells els errors i els encerts, i tot i que al principi no només 5 alumnes de 8 accepten 

l’ajuda, hi ha una progressió positiva ja que al final són 7. El mateix ocorre amb la comunicació respectuosa amb els companys que hi ha una 

progressió positiva afavorint que hi hagi missatges positius en tres ocasions del segon al quart dia per només un del primer dia. També hi ha 

una progressió en les vegades que els alumnes es comuniquen entre ells d’inici a final, tot i que sobretot es comuniquen durant la tasca.  

Per una altra banda, s’observen dos conflictes en tres dels quatre dies, exceptuant el segon. El temps de pràctica útil de la tasca principal de la 

sessió ronda els 22’ menys l’última que és de 45. Per últim, els alumnes que fan allò que se’ls demana a la tasca, tot i que milloren respecte el 

primer dia, s’observa que ho fan 6 de 8 alumnes en els tres següents dies.  

Grup aprenentatge no cooperatiu  

Nº INDICADOR REFERENT A: 
1,2,3 i 10 (8 alumnes observats) 

4, 5, 6, 7 i 8 (nº vegades) 
9 (temps /minuts) 

VALOR DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 

1 Els alumnes es comuniquen entre ells els errors i encerts Nº 
alumnes 

0 0 0 0 

2 Accepten l’ajuda dels companys Nº 
alumnes 

/ / / / 

3 Quan comuniquen ho fan amb respecte i amb bones maneres Nº 
alumnes 

2/4 2/2 4/4 2/2 

4 S’observen actituds positives envers els altres companys: animar, missatges 
positius... 

Nº 
vegades 

0 0 0 1 
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5 Els membres d’un mateix grup/parella interactuen entre ells abans d’iniciar la 
tasca 

Nº 
vegades 

2 2 2 3 

6 Els membres d’un mateix grup/parella interactuen entre ells durant la tasca Nº 
vegades 

2 2 3 3 

7 Els membres d’un mateix grup/parella interactuen entre ells després 
d’acabar tasca 

Nº 
vegades 

1 1 2 1 

8 S’observen conflictes entre els alumnes (discussions verbals, baralles, etc.) Nº 
vegades 

1 1 0 0 

9 Temps de pràctica útil  tasca principal Temps / 
minuts 

40’ 35’ 38’ 42’ 

10 Els alumnes fan allò que se’ls demana referent a l’objectiu de la tasca Nº 
alumnes 

5/8 8/8 4/8 6/8 

Taula 6. Resultats de la graella d’observació del vídeo referent a les habilitats socials dels alumnes del grup d’aprenentatge no cooperatiu. Font: Elaboració 

pròpia 

La taula mostra els resultats que sorgeixen de l’observació a través de vídeo de 4 sessions del grup d’aprenentatge no cooperatiu. Es centren 

els resultats en 8 alumnes determinats focalitzant l’atenció en les habilitats socials on la comunicació és l’eix principal. En cap sessió els 

alumnes es comuniquen els errors ni encerts, per tant, no es pot comptabilitzar l’acceptació de l’ajuda. Dels alumnes que comuniquen alguna 

cosa al company, dels que ho fan, excepte a la primera sessió, ho fan amb respecte. S’observen pocs missatges positius als companys, com 

també pocs conflictes, només 1 al primer i segon dia. La interacció entre els companys és baia, i així ho mostren els resultats detallant entre 1 i 

3 vegades com a màxim durant la tasca principal. Seguint amb la tasca principal, el temps de pràctica útil és elevat que va dels 38’ als 42’. 

Finalment, s’observa que es varia el nombre d’alumnes que segueixen el que es demana segons l’objectiu de la tasca, a la primera sessió 5 de 

8, a la segona 8 de 8,  a la tercera la meitat (4 de 8) i l’última 6 de 8 alumnes.  
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b) Qualitatius 

- Entrevista Irene Pellicer 

Es divideix en dos blocs, referents als seus dos llibres: Educación Física Emocional 

(2011) i Neuroeducación –Física. La revolución de la Educación Física desde la 

neurociència (2015 ), a més a cada bloc sorgeixen aportacions pedagògiques i 

recursos metodològics lligats als dos temes. 

Primer de tot, contextualitzo el treball final de màster i li exposo els objectius i les 

hipòtesis, com també els tres eixos de treball: aprenentatge bàdminton, l’aprenentatge 

cooperatiu i el desenvolupament de les emocions. També li comento els instruments i 

les propostes d’intervenció metodològiques que s’apliquen en ambdós grups, 

especialment el d’aprenentatge cooperatiu. 

Li agrada la proposta, i el primer tema a tractar és el concepte d’emoció. Considera 

clau que els alumnes identifiquin, regulin i prenguin consciència de les emocions, en 

concret, a l’Educació Física. Això sorgeix de les competències emocionals de 

Bisquerra (2003) i que exposa al seu llibre: Educación Física Emocional. Considera 

clau la vinculació amb l’Educació Física perquè per tal de treballar efectivament les 

emocions en els alumnes, és clau que sigui vivencial, i el moviment propicia aquesta 

vivència. Proposa el diari com a recurs metodològic per tal que els alumnes prenguin 

consciència a través del procés de regulació de l’experiència i de les seves emocions.  

Seguint amb les consideracions pedagògiques envers les emocions, considera 

important que el grup-classe o l’alumne tingui una emoció-base a la qual pugui aferrar-

se i treballar durant la sessió o l’activitat en concret. Això parteix de la psicologia de la 

Gestalt, molt vinculada al treball de les emocions en l’adolescència. En aquesta línia, 

opina que els alumnes tant han de treballar individualment com en equip per afavorir el 

desenvolupament de les competències.  

Respecte el QDE-SEC, una de les conclusions que li van sorgir de l’aplicació d’un 

programa d’Educació Emocional a alumnes que va aplicar va ser que els resultats en 

el segon qüestionari (contestat al final del programa) sortissin resultats més negatius 

que al primer es deu a què són més conscients de les seves competències emocionals 

i, per tant, graduen millor les puntuacions. Per tant, un treball molt interessant a 

l’Educació Física és prendre consciència. En aquest sentit, és molt important que hi 

hagi un feedback constant per tal que puguin treballar emocionalment. Una eina 
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metodològica que em va recomanar va ser el Moodmeter per identificar i graduar les 

emocions (sensació interna agradable i sensació interna desagradable) i l’energia (alta 

i baixa).  

Finalment, i també relacionant-ho amb la dimensió espiritual del segon llibre esmentat, 

hi ha quelcom més a dins de l’emoció, que és allò espiritual que serveix per estar a 

gust interiorment. Aquesta sensació és propiciada pel desenvolupament de les 

competències emocionals, i que venen precedides per la dimensió social i, per tant, la 

importància de les relacions interpersonals en les sessions d’Educació Física. 

D’aquesta manera, l’autora considera bàsic que els alumnes adquireixin 

“aprenentatges de vida”.  

Seguint amb la Neuroeducació –Física, és imprescindible per a l’aprenentatge que 

l’alumne tingui interès i motivació. En aquest sentit, comenta que cal tenir en compte 

l’atenció de l’alumne i captar-la. El recurs pedagògic que proposa és el repte, que està 

lligat al joc. Tot i això, aquesta atenció passa per despertar l’emoció de l’alumnat. 

Per acabar, la Irene considera que per aconseguir tot això, el professor té un pes molt 

important en l’aprenentatge de l’alumnat. Des de la Neuroeducació –Física, per 

potenciar l’aprenentatge de l’alumnat, el professor d’Educació Física ha de ser: 

motivador, bon comunicador i coneixedor d’allò que es vol treballar i de l’alumnat.  

- Comunicació professor – alumnes post-sessió.  

Grup aprenentatge cooperatiu: 

A la 3ª sessió, un cop acabada la sessió els hi demano que em comuniquin 3 

emocions que creien que s’havien donat durant el transcurs d’aquesta. Em responen: 

“felicitat, alegria i diversió”. També els hi demano si els hi agrada treballar en equip, i la 

resposta col·lectiva és que si. Consideren que el més innovador és el fet de treballar 

amb els companys, per tant, no estan acostumats a cooperar.  

A la sessió 4, es treballa per segona vegada consecutiva amb la proposta 

metodològica SRP (Ramírez, 2012. Observo que molts alumnes segueixen la dinàmica 

amb normalitat amb els seus daltabaixos però compleixen els objectius. En canvi, hi ha 

dues alumnes, l’A. i l’E. que surten decebuts per l’actitud d’alguns companys amb 

elles, aquesta sessió i la passada. 

Jo: “Parlem de la relació entre les emocions i les relacions amb altres companys a 

través de la comunicació. Què us va passar? Què us va fer ràbia?” 
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A: “Què anessin de superiors, mirant-nos malament com dient què feu aquí.”. 

Jo: “No justifico que el que ells van fer estigués correcte ja que us podrien haver 

ajudat. Tot i això, el problema quin és, us va afectar molt això, cert?” 

A i E: “Si”. 

Jo: “Per tant, creieu què us heu de deixar influenciar per altres persones que no us 

valoren, afectant la vostra autoestima?”.  

E: “És que tinc ja l’autoestima baixa i a sobre me la fan baixar més!”.  

Jo: “Tot va lligat Elsa, tens l’autoestima baixa, i a sobre t’afecta lo dels demés, encara 

et baixarà més. Per tant, has de fer el canvi de xip creient més en tu i valorant-te més.” 

A: “Jo no em valoro”. 

Jo: “Per què no et valores?” 

E i A: “Perquè no sé fer res”.  

Jo: “el que heu de fer és valorar-vos perquè si no ho feu vosaltres primer, no ho 

espereu dels demés. No vull ser un psicòleg, sinó ajudar-vos per tal que no us afecti 

negativament.” 

E: “ja ho sé això però costa.” 

Jo: “ tot i això, creus que treballar cooperativament t’agrada” 

E: “si”. 

Jo: “Per què?” 

E: “Perquè avui amb els que jugava no eren com aquells dos companys”.  

A: “Per exemple avui, jo he ajudat al meu company i ell m’ha ajudat a mi.” 

Jo: “A la vida, el més important no només ser bo en alguna cosa, sinó que en ocasions 

és saber com ho faig, no el resultat final sinó el procés. També ajudar a les altres 

persones, etc.”  

Per una altra banda, s’aconsegueix una progressió de la competència: “Treball en 

equip” de Pujolàs (2011) on hi ha una evolució en les seves competències socials i 

emocionals. A l’última sessió que s’aplica la proposta d’intervenció en el grup 

d’aprenentatge cooperatiu, quan s’acaba la sessió, li demano al B.: “Què opines de 
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treballar cooperativament” Crec que aprenc més perquè els companys m’ajuden més.“ 

A més, li demano que com se sent i contesta: “Estic millor”. A la J. li demano si s ’ho 

passa bé alhora que aprèn amb altres companys. Em respon que “si”. Li contesto que 

no ho digui per dir, i ella em reafirma amb un: “si, si, de veritat”. En LL. m’afirma que el 

què l’ha agradat més ha sigut el fet de treballar amb música: “em sentia millor”.   

Grup aprenentatge no cooperatiu: 

A la 3a sessió els hi demano diferents emocions que puguin haver sentit: plens 

d’energia (4 alumnes), animats tots, ningú enfadat, ni tens, nerviós o trist, en canvi 13 

alumnes s’han sentit actius.  

Al final de la 5a sessió l’hi demano al P. gràcies a qui estaven aprenent a jugar a 

bàdminton durant les sessions. “Gràcies a tu”. Per tant, mostra que no és gràcies als 

companys sinó que el professor és de qui depèn l’aprenentatge dels alumnes durant la 

pràctica. A més, li demano que què és el que li agrada més del bàdminton i em respon 

que són els partits, on s’ho passa més bé.  

Finalment, al final de l’UD, a la sessió 7, ja cansats d’aquesta metodologia analítica i 

reproductiva, amb l’afegit de la resposta de l’escala GES, parlo amb el C. i el P., en 

teoria, als que se’ls hi dóna millor el bàdminton de la classe, o això creuen. Els hi 

pregunto que què han après? Em responen tot un seguit d’elements tècnics i tàctics 

del bàdminton, i no cap aprenentatge significatiu que aquesta unitat didàctica limita. 

Tot i això, s’ho han passat bé exclamen, sobretot quan feien partits. Els hi demano si 

els avorrien les tasques i em responen que no.  

Per una altra banda, parlo amb la X. que no se li dóna gaire bé els gests tècnics del 

bàdminton, però que ha fet una millora positiva. Li demano que què és el que no li ha 

agradat gens de les sessions i respon: “no ho sé.” S’ho repensa: “a mi se’m fan molt 

llargues”. I li responc: “què no t’ho passes bé?” Llavors ella respon que si, però que es 

fan llargues igual.  
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6. Discussió  

Es discuteixen els resultats de cada objectiu amb el recolzament de les aportacions 

dels autors. Destacable la relació en els resultats i en els estudis ressenyats entre les 

habilitats socials propiciades de l’aprenentatge cooperatiu i les emocions, tal com les 

competències emocionals.  

Objectiu 1   

A partir de l’escala GES, validada per Lavega et al. (2013) per comparar les emocions i 

el tipus de praxeologia motriu portat a terme, l’estudi permet determinar les emocions 

predominants i el grau de cada emoció per part dels alumnes. S’igualen els resultats 

de les emocions en alegria, humor, felicitat i ansietat, justament tres de les quals que 

són positives tenen les mitjanes més altes: felicitat (8,1; 8,1), alegria (7,9; 7,8) i humor 

(6,9; 6,9). En canvi, les que tenen valors més baixos són vergonya (1,8; 0,5), tristesa 

(1,2; 0,7) i por (1,2; 0,6).   

En els dos grups les emocions dels valors més baixos i més alts s’ajusten a les 

consideracions de Mora (2013) que considera que el professor ha d’intentar adaptar 

els mètodes cap a l’alegria i el plaer per tal que els alumnes tinguin ganes d’aprendre. 

Per tant, en els dos grups es va fomentar un clima favorable a les sessions ja que els 

resultats de l’escala GES transmeten alegria i entusiasme (Reyes, 2009). Per tant, el 

punt diferenciador dels valors en les emocions positives no ha estat la metodologia i, 

no descartant altres causes no controlables en aquest estudi, l’actitud del professor 

està molt vinculada a la vivència emocional dels seus alumnes. Així doncs, Irene 

Pellicer a l’entrevista comenta que per potenciar l’aprenentatge de l’alumnat, el 

professor d’Educació Física ha de ser: motivador, bon comunicador i coneixedor d’allò 

que es vol treballar i de l’alumnat, i en aquesta línia jo ho he portat a terme aquestes 

aptituds i actituds en els dos grups. 

Tot i que sobti que en “amor” (+0,2), el grup d’aprenentatge no cooperatiu obtingui una 

diferència positiva envers l’altre grup també la obté en tristesa (+0,5), por (+0,6), rebuig 

(+0,6) i vergonya (+1,3). En canvi, el grup d’aprenentatge cooperatiu té valors més alts 

en compassió (+2,5), sorpresa (+1,4), esperança (+1,1), ira (+0,7), és a dir, 3 

ambigües i només una negativa, per contra de l’altre grup que totes són negatives 

menys amor. Bernal (2011) esmenta que el cervell ha de buscar un significat per tal 

que es doni l’aprenentatge, el qual ho realitza a partir de patrons. Aquests patrons 

estan estretament lligats a les emocions. 
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Haye (2006) concep que existeix relació entre el procés d’ensenyament-aprenentatge i 

la diversió. Tal com mostren els resultats, el grup d’aprenentatge cooperatiu, en el 

marc emocional, té millor predisposició per a l’aprenentatge ja que els valors de les 

emocions positives estan equilibrats en els dos grups però en canvi, té valors més 

baixos en les negatives. En aquest sentit es busca el benestar dels alumnes lligat a les 

emocions positives i contrariat de les negatives, propiciant que tot el que visqui i li 

provoqui aquest estat serà après i desitjarà repetir-ho. És el fet d’estimular el plaer per 

aprendre (Pellicer, 2015). 

Centrant-nos en les emocions viscudes pels alumnes en les sessions del grup 

d’aprenentatge cooperatiu, el dia que els valors van ser més alts en les emocions 

positives coincideix amb la dinàmica: “Guanya el repte i ajuda al company”. Pellicer 

(2015) proposa els reptes com a recurs metodològic per tal que els alumnes connectin 

amb la cerca del benestar al relacionar-ho amb la seva vida quotidiana facilitant el seu 

procés d’aprenentatge. A l’entrevista, Pellicer comenta que és molt important captar 

l’atenció de l’alumne, i el repte és una molt bona manera de que es porti a terme, a 

més de despertar l’emoció de l’alumnat. Velázquez (2007) cita dos programes 

d’Educació Física (Donald Glover, 1992; Daniel Midura, 1995) basats en els reptes 

físics cooperatius, on conclouen que tots els alumnes tenen experiències d’èxit 

mitjançant la pràctica motriu. Des del meu punt de vista, el fet de treballar amb reptes 

relacionant-los amb el treball cooperatiu, tots tenen les mateixes oportunitats de 

participar, gaudir i desenvolupar les habilitats socials, per tant, d’aprendre.  

Per una altra banda, els valors més baixos en les emocions positives es donen quan 

es porta a terme la coavaluació dels companys amb la metodologia SRP. Els alumnes 

no estan acostumats a treballar cooperativament, tal com em comenta un alumne al 

finalitzar les sessions afirmant que: " El més innovador és el fet de treballar amb els 

companys”. Per tant, no han portat a terme mai o molt poques vegades un element 

important dins les consideracions de l’aprenentatge cooperatiu del “processament 

grupal” (Johnson, Johnson i Holubec, 1999): la coavaluació, on els eixos essencials 

d’aquesta són la comunicació i la interdependència pos itiva. 

Tot i això, l’avaluació dels elements tècnics i tàctics no és formativa ni continuada, 

impedint que l’alumne sigui conscient del seu procés d’aprenentatge. D’aquesta 

manera, pot haver afectat emocionalment l’avaluació en un dia concret, avaluant els  

assoliments motors i socials de l’alumne, en el qual s’hauria d’haver aprofundit més en 

els elements cognitius, actitudinals i afectius que incideixen els processos de presa de 

decisions de les diferents parelles o bé valorar més el procés (Velázquez et al., 2014). 
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No obstant, això no treu que aquesta proposta metodològica afavoreixi el 

desenvolupament de les capacitats vinculades a l’equilibri personal, la interacció 

interpersonal i la integració social (Velázquez, 2007). 

Per últim, l’emoció negativa predominant és la ira, la qual al segon dia té els valors 

més alts de les negatives coincidint amb l’SRP, tot i que siguin valors baixos. Dyson 

(2002), esmenta que al principi de l’aplicació de l’aprenentatge cooperatiu hi ha 

problemes que progressivament disminueixen, com es mostra en la disminució dels 

valors de les emocions negatives en aquest grup. Malgrat aquesta justificació, A les 

classes d’Educació Física, en especial si es treballa cooperativament, sorgeixen 

conflictes degut al clima de convivència constant i les relacions humanes, i que es 

veuen influïts per factors afectius, socials i ecològics propis de l’àrea (Ruiz Omeñaca, 

2008). No són una barrera per a l’aprenentatge, al contrari, constitueixen una 

oportunitat per educar en la resolució constructiva a través del diàleg, mobilitzant 

emocions i sentiments (Pellicer, 2015) justificant la disminució dels valors de les 

emocions negatives que s’observa en els alumnes. 

Tot i que en algunes emocions els resultats es contrastin entre els dos grups, es poden 

vincular els resultats amb l’estudi de Lavega et al. (2014) on constata que hi ha una 

tendència significativa en la relació entre les pràctiques cooperatives i la vivència 

d’emocions positives, com també emocions negatives de baixa intensitat i emocions 

ambigües de valor intermedi, tot i que en aquest últim és on hi ha més irregularitat en 

els valors.  

En la comparativa dels resultats del QDE-SEC dels dos grups es mostra com el grup 

d’aprenentatge cooperatiu obté una diferència positiva de 0,30, mentre que el grup 

d’aprenentatge no cooperatiu un valor negatiu de -0,05. Irene Pellicer a l’entrevista 

esmenta que pot ser que els resultats posteriors a un programa d’aquest caire puguin 

sortir inferiors que els del principi perquè els alumnes són més conscients de les seves 

competències emocionals. Amb aquesta explicació s’argumenta la diferència negativa 

del grup d’aprenentatge no cooperatiu, afirmant que la relació no demostra 

significativitat ja que la consciència emocional es millora. No obstant, els resultats del 

grup cooperatiu coincideixen amb el programa d’Educació Emocional de Muñoz i 

Bisquerra (2013) mostrant un efecte positiu del seu desenvolupament emocional i salut 

a través del mateix qüestionari.  

Tot i això, no es pot obviar que amb el treball de l’aprenentatge cooperatiu amb l’afegit 

de treballar amb els criteris pedagògics de la neuroeducació-física, els alumnes 

milloren les seves competències emocionals. És així, ja que els resultats mostren que 
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després del programa els valors són superiors als anteriors (+0) en 25 vegades per les 

15 del no cooperatiu. A més, la millora d’una manera significativa, és a dir, que hi ha 

una diferència de més d’1 punt, en el grup cooperatiu es dóna en 8 ocasions per 1 de 

l’altre grup. Aquests resultats són recolzats per Sánchez-Queija i Oliva (2003) que 

consideren que els adolescents que mostren una major competència per establir 

relacions amb els companys presenten un millor ajust emocional i conductual. 

Respecte les preguntes les quals s’observen la diferència més significativa tant la 

positiva com la negativa, en el grup d’aprenentatge no cooperatiu la positiva és la 

pregunta 17: “Quan he de fer una cosa que considero difícil, em poso nerviós i 

m’equivoco”. En canvi la negativa, la 28: “Estic descontent amb mi mateix”. Per una 

altra banda, en el grup d’aprenentatge cooperatiu, la diferència positiva està en la 

pregunta 30: “Res del que pugui pensar o pugui fer pot canviar les coses que em 

passen”, i la negativa la 32 “Quan tinc ganes d’explicar alguna cosa, em costa esperar 

el meu torn de paraula”. 

Es pot relacionar la pregunta de la diferència positiva del grup d’aprenentatge 

cooperatiu amb la seguretat en un mateix de l’alumnat, a través de l’aprenentatge 

cooperatiu ja que segons Rodrigo (2012) afavoreix a la millora de l’autoestima. Al 

contrari, la pregunta de la diferència negativa en el grup d’aprenentatge no cooperatiu 

es pot relacionar amb la falta d’autoestima de l’alumnat amb el descontentament d’ell 

mateix, i justament, Grineski (1993, citat a Velázquez, 2013) cita que una metodologia 

de caire cooperatiu millora l’autoestima dels alumnes, reforçant els comportaments 

prosocials. 

Per una altra banda, la diferència més significativa de caràcter negatiu en el grup 

d’aprenentatge cooperatiu són conscients de què els  hi costa esperar el seu torn de 

paraula, i és que un dels pilars bàsics de l’aprenentatge cooperatiu és el respecte i 

l’acceptació del company (Pujolàs i Lago, 2011). Tot i això, com a docent que concebo 

l’educació emocional tant o més important que el desenvolupament d’altres 

competències, valoro molt positivament que els alumnes siguin conscients que quan 

interaccionen amb altres companys els hi costi esperar el torn de paraula, associat al 

treball constant de la comunicació entre els alumnes durant les sessions de la unitat 

didàctica d’aprenentatge cooperatiu. 

Destacable també la pregunta del grup d’aprenentatge no cooperatiu amb la diferència 

negativa més significativa ja que es posen menys nerviosos quan han de fer alguna 

cosa que no els hi surt bé. Observant el transcurs de les sessions en aquest grup, els 

alumnes agafaven confiança amb els gests tècnics a través de la repetició. Segons 
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Pellicer (2015) la repetició propicia l’aparició de l’error. Esmenta que l’error no és 

negatiu, i que ha de servir com a font d’aprenentatge, i això és el que ha ocorregut en 

aquest grup.  

 

Objectiu 2 

Es segueix amb el fil conductor de l’aprenentatge des del control quantitatiu i qualitatiu 

que determina l’avaluació dels alumnes. En aquest cas, es comparen els dos grups a 

través de la nota numèrica dels alumnes i les impressions dels alumnes envers el seu 

procés d’aprenentatge. A l’entrevista feta a la Irene Pellicer, destaca la vinculació de 

l’Educació Física amb l’Educació Emocional ja que per tal de treballar efectivament les 

emocions en els alumnes, és clau que sigui vivencial, i el moviment propicia aquesta 

vivència. 

Els resultats de les mitjanes de les notes de la competència 3 mostren una diferència 

positiva del grup d’aprenentatge cooperatiu respecte el no cooperatiu de la nota global 

(+0,6), de la tècnica (+0,9) i de la tàctica (+0,4). Això segueix el que consideren 

diferents autors (Johnson, Bjorkland i Krotee, 1984; Brown, 1988; Dyson, 2001; Lafont, 

Proeres i Vallet, 2007; O’Leary i Griggs, 2010) que demostren que amb l’aprenentatge 

cooperatiu es millora més tècnicament qualsevol esport o disciplina que l’aprenentatge 

individual o de manera competitiva. Relacionant-ho amb l’àmbit motor, l’aprenentatge 

cooperatiu millora més el rendiment motor, en el qual es vincula amb l’aprenentatge de 

la tècnica, que altres metodologies (Stanne, Johnson i Johnson, 1999; Bayraktar, 

2011). 

Bernal (2011) afegeix que la interacció humana facilita l’aprenentatge d’allò que es 

pretén ensenyar. En la nota global de les dues competències també es mostra que els 

alumnes del grup d’aprenentatge cooperatiu tenen millors notes que l’altre. Hi ha varis 

factors propiciats per l’aprenentatge cooperatiu que consoliden aquests resultats que 

indirectament afecten a l’avaluació dels alumnes. En primer lloc, l’aprenentatge 

cooperatiu millora la motivació escolar (Rodrigo, 2012) altres només la millora de la 

motivació (Fernández-Río, 2003; Barba, 2010; Mohseen, Fauzee, Kim i Baki Geok, 

2011), la responsabilitat individual (Dyson, Linehan i Hastie, 2010) i a adquirir millors 

relacions interpersonals i habilitats socials (Johnson i Johnson, 1999; Hinson, 2000; 

Dyson, 2001; Goudas i Magotsiou, 2009).  

Un altre factor es relaciona amb la discussió de l’objectiu 1, en el qual amb 

l’aprenentatge cooperatiu els alumnes responen uns valors molt elevats en les 
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emocions positives, i per sobre dels alumnes de l’altre grup. Davidson (2012) 

considera que hi ha relació amb les emocions positives que augmenten la capacitat 

energètica de l’alumne que aprèn, també la seva capacitat de concentració i empatia. 

A més, s’incrementa la creativitat i col·labora en el manteniment de l’atenció per a la 

consecució de les tasques fins la seva finalitat.  

Quan els alumnes cooperen, les relacions socials s’orienten cap a l’ajuda recíproca 

amb els demés, considerant que l’educació física pot jugar un paper destacat en 

cultivar el benestar social i emocional de l’alumnat (Bisquerra, 2013). En relació a la 

competència 7 els resultats mostren que en el grup d’aprenentatge cooperatiu la 

diferència respecte el no cooperatiu és positiva. La diferència de la mitjana global que 

mostren els resultats és de 0,4; respecte la d’identificació emocional de 0,1; i de la 

consciència emocional la diferència és de 0,8.  

Seguint la línia dels resultats que s’observen, Sánchez-Queija i Oliva (2003) 

consideren que els adolescents que mostren una major competència per establir 

relacions amb els companys presenten un millor ajust emocional i conductual, i això és 

el que incideix en els alumnes l’aprenentatge cooperatiu.  

Finalment, en la mitjana global de la nota de les competències 3 i 7 el grup 

d’aprenentatge no cooperatiu obté una nota de 6,3 i el grup d’aprenentatge cooperatiu 

una de 7,3 havent-hi una diferència positiva pel segon d’1 punt. Les diferències en les 

puntuacions estan per una banda, del 5,1 al 7 on hi ha 9 alumnes del grup 

d’aprenentatge no cooperatiu, i només 4 del cooperatiu. I per l’altra banda, entre el 7,1 

i el 9 on hi ha 8 alumnes del grup d’aprenentatge no cooperatiu, i del grup 

d’aprenentatge cooperatiu hi ha 12 alumnes, dos dels quals tenen una puntuació de 9.  

Això es refuta pel que escriu Arumí (2014) gràcies a la ressenya de diferents estudis 

on l’organització social cooperativa de l’activitat d’ensenyament-aprenentatge afavoreix 

més el rendiment acadèmic que una organització individualista o competitiva de 

l’activitat. 

Objectiu 3 

A través de l’observació del vídeo de les sessions s’extreuen uns resultats determinats 

que certifiquen que l’aprenentatge cooperatiu envers una metodologia individualista 

propicia la interacció amb els altres, el desenvolupament positiu d’alguns elements de 

la competència emocional: la social, i per últim, que apareixen més conflictes però que 

són font d’aprenentatge. En relació amb altres programes d’Educació Física, Prieto i 

Nistal (2009) apliquen un programa d’aprenentatge cooperatiu a alumnes de 1r d’ESO 
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i conclouen que influeix de manera molt positiva en l’acceptació i la interrelació social. 

Per una altra banda, Delgado (2010) en el seu programa troba millores significatives 

en la conducta assertiva i en les habilitats socials dels alumnes, tot i que no hi ha 

millora significativa de l’autoconcepte. 

Es mostra que els alumnes del grup d’aprenentatge no cooperatiu no es comuniquen 

mai els errors i encerts, per contra del cooperatiu. Tot i això, al principi de la unitat 

didàctica, els alumnes del segon grup ho fan pel caràcter de les tasques, no perquè 

hagin adquirit l’habilitat de la interdependència positiva per tal d’ajudar a l’altre a 

millorar. Paral·lelament, al principi els hi costa acceptar l’ajuda del company, mentre 

que al final accepten que és pel seu bé. Velázquez Buendía (1996, citat a Velázquez, 

2007) cita que amb tasques de caràcter cooperatiu es comprenen millor els 

aprenentatges enriquint-se d’una comunicació interpersonal. 

Com que no hi ha comunicació d’errors i encerts en el grup no cooperatiu no s’observa 

si accepten l’ajuda o no. Argumentant la no totalitat del seguiment positiu de 

l’aprenentatge cooperatiu en totes les sessions dels alumnes , Velázquez (2013) 

esmenta que a vegades el fet d’ajuntar a un seguit de persones i demanar-los-hi que 

cooperin, no significa que ho facin, tot i que ho intentin la primera vegada.  

De la mateixa manera, el fet de propiciar la comunicació, facilita que la interacció entre 

els alumnes, abans, durant i al final de les tasques augmenti al llarg de la unitat 

didàctica. El més destacat és que en nombroses ocasions aquesta interacció entre els 

alumnes està relacionada amb els objectius de la sessió i la tasca. En aquest sentit, 

segueixo les consignes d’Omeñaca et al. (2001) que consideren que el docent ha de 

propiciar que els alumnes es comuniquin entre ells a través de feedbacks mutus per 

aconseguir l’objectiu final de la tasca, el qual no s’aconseguirà sinó exis teix aquesta 

ajuda mútua. En canvi, en l’altre grup no s’observen tantes situacions en les quals hi 

hagi interacció entre ells, d’igual manera que de les que s’observen, es veu clarament 

que no estan lligades als objectius de la tasca i/o sessió.  

En relació a la qualitat d’aquestes relacions, és a dir, les actituds enfront els altres 

companys, s’observa que en el grup d’aprenentatge cooperatiu hi ha més actituds 

positives, tot i que poques, en canvi, en el no cooperatiu no n’apareixen ja que no 

s’afavoreixen les relacions interpersonals. Velázquez (2013:45) concep que: ”els 

estudiants treballen junts per aconseguir un canvi de comportament o coneixement en 

si mateixos i en el dels altres membres del seu grup”, tant en actituds positives com en 

conflictes que puguin sorgir entre ells.  
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Per una altra banda, el fet que hi hagi contacte constant entre els alumnes, dóna lloc a 

què sorgeixin conflictes entre ells. Aquests conflictes provenen sobretot quan els 

alumnes depenen un de l’altre per millorar, i es comuniquen els errors i encerts. Des 

d’una postura vivencial a les sessions valoro que aquests conflictes venen de la mà de 

l’autoconcepció de les habilitats tècniques i individuals de l’esport, i de la relació que 

es fa d’aquesta autoconcepció amb els altres alumnes. Observo que els alumnes es 

comparen constantment les seves virtuts i defectes amb els altres companys, i 

depenent del grau d’habilitat i del rol que tingui en el grup aquell alumne propicia 

l’aparició de conflictes entre ells. Aquests conflictes sorgeixen a través de la 

comunicació corporal i del poder de la paraula, les quals tenen una gran incidència en 

les emocions dels adolescents.   

S’entén això quan després d’una de les sessions que es porta a terme SRP, la qual hi 

ha els valors més alts de la ira, converso amb dues alumnes envers el que havia 

passat i el que havien sentit a la sessió. L’alumna que obté la millor nota en l’avaluació 

tècnica, quan s’ajunta amb una altra alumna que no està al seu nivell tècnic -tàctic no 

accepta l’ajuda i la comunicació és agressiva envers l’altra persona. Això afavoreix que 

la noia que té un nivell baix, que té problemes en la seva autoestima, s’emprenyi i hi 

hagi un conflicte entre dues o més persones, i si més no, en l’afectació negativa de les 

emocions d’una persona. Sorgeix un comentari d’especial atenció: “Si és que a sobre 

que tinc l’autoestima baixa, me la fan baixar més”. Velázquez (2013) justifica aquestes 

situacions com la possibilitat de què els alumnes no disposin de destreses i 

coneixements necessaris per interactuar amb els companys, donant peu a conductes 

que incideixen negativament en el rendiment grupal, i per tant, en l’aprenentatge. 

Per tant, és important treballar el respecte entre els companys i l’acceptació de 

l’heterogeneïtat del nivell, cultura, aspecte físic, etc., tant del qui ajuda com del qui és 

ajudat (Pujolàs i Lago, 2011). Tot i això, quan sorgeix algun conflicte entre els 

alumnes, s’ha de vincular l’aprenentatge a l’aplicació de les competències emocionals 

(Bisquerra, 2003). D’aquesta manera, si es treballen les emocions quan sorgeixen els 

conflictes i la seva repercussió en els alumnes, els conflictes s’entenen com una font 

d’aprenentatge i creixement personal. Per contra, l’altre grup, tot i que soni incoherent, 

no té la sort d’arrelar aquests aprenentatges tan fortament ja que gairebé no apareixen 

conflictes vinculats a les emocions dels alumnes, sinó que hi ha petites discussions 

envers la puntuació en aquelles tasques competitives, especialment els partits. Pot ser 

un dels motius pels quals les notes de la consciència emocional de la competència 7 

siguin inferiors que les del grup d’aprenentatge cooperatiu.  
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Respecte el temps de pràctica útil en les sessions de bàdminton és molt més elevat en 

el grup d’aprenentatge no cooperatiu ja que practiquen contínuament i només 

s’interromp la tasca quan com a professor l’aturo per detallar alguna correcció, variant 

o dinàmica. En el grup d’aprenentatge cooperatiu, s’interromp constantment i no 

s’observa una continuïtat en la tasca. En relació, Dyson (2002), concep que hi ha un 

augment progressiu del temps de pràctica motor. No obstant, Barrett (2000) demostra 

que el temps de participació motriu és similar en els processos d’aprenentatge 

cooperatiu i en els d’una metodologia directiva. Tot i això, considera que amb 

l’aprenentatge cooperatiu els alumnes necessiten més intents, que condiciona el 

temps de pràctica, però el percentatge d’èxit és major que amb l’altra metodologia.  

En aquest cas, no sóc jo com a professor que aturo la tasca, sinó ells mateixos són els 

protagonistes i decideixen el seu ritme d’aprenentatge. Per tant, el fet de cooperar 

entre ells treu temps a la pràctica del bàdminton però facilita que s’adquireixin altres 

competències tant o més importants que l’aprenentatge dels continguts esportius. En 

aquest cas, depenen molt en l’aprenentatge del company i el professor actua de guia, 

fent una funció de recolzament i control (Ramírez, 2012). Per contra del grup 

d’aprenentatge no cooperatiu, que depenen en gran part de mi: de les meves 

consignes, de les meves correccions, de la durada de les tasques, de les meves 

explicacions i demostracions, etc.. 

D’aquesta manera, centro les prioritats de l’aprenentatge en la interacció de diferents 

competències que es poden transferir a altres contextos vivencials. Aquesta idea 

educativa em sorgeix tant de l’entrevista d’Irene Pellicer, com del seu llibre 

“Neuroeducació-Física”, i de la concepció pedagògica d’Eduard Ramírez (2012), els 

quals conceben l’Educació Física una font d’oportunitats per tal que els alumnes 

adquireixin competències vivencials i “aprenentatges de i per a la vida” (Pellicer, 2015).  

Per últim, referent si segueixen el que es demana a la tasca, en el grup d’aprenentatge 

no cooperatiu al principi si que la segueixen però al llarg de les sessions, al comprovar 

que el caire de les tasques és molt semblant o igual s’avorreixen i per buscar l’estímul 

emocional fan més el que ells volen. Tot i això, normalment qui segueix les consignes 

de les tasques són aquells que tenen un nivell d’habilitat alt, per contra dels que no. 

Tal com es reflecteix en les respostes dels alumnes, aquells que se’ls hi dóna bé 

l’esport no s’avorreixen i els hi agrada, en canvi, aquells que tenen un nivell d’habilitat 

baix els avorreix. 

Els resultats en el grup d’aprenentatge cooperatiu es divergeixen segons el dia i els 

alumnes, tot i que el caire de les tasques és més obert i tenen més marge de 
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prendre decisions envers el seu ritme d’aprenentatge, d’establir relacions amb 

altres companys, d’estimular la vivència emocional a través de les dinàmiques 

proposades, etc. Relacionant aquests resultats amb les converses amb els 

alumnes al finalitzar les sessions, entenen que treballar cooperativament l’ajuda 

a ell i al seu company a millorar, afirmant que: “Crec que aprenc més perquè 

els companys m’ajuden més”. Una altra alumna respon que s’ho passa bé 

alhora que aprèn amb altres companys, igual que el fet de practicar juntament 

amb música.  

Això es deu, en primer lloc per la tipologia de les tasques a través de l’aprenentatge 

cooperatiu, i en segon lloc, per les consideracions pedagògiques que es donen 

en aquesta unitat didàctica citades per Pellicer (2015): lligam amb el 

component emocional, aparició de la curiositat obrint les portes a l’atenció 

acompanyada pels sentits, vinculació amb l’alegria com també amb els 

aprenentatges vivencials, i finalment, pel repàs conscient del procés 

d’aprenentatge.  
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8. Conclusions 

Es pretén respondre als objectius i a la hipòtesi que es van formular a l’inici de la 

investigació. Els objectius són:  

1. Comprovar la influència de l’aprenentatge cooperatiu en les emocions i 

les competències emocionals a partir de l’escala GES i del QDE-SEC 

respectivament comparant els resultats dels dos grups.  

2. Comprovar la influència de l’aprenentatge cooperatiu en les notes 

acadèmiques dels alumnes comparant-les amb les de l’altre grup  

3. Analitzar les habilitats socials i emocionals que es donen a les sessions 

d’Educació Física dels alumnes en els dos grups a través de l’observació 

de vídeo 

L’aprenentatge cooperatiu té unes consideracions metodològiques concretes que 

s’han aplicat a través de diferents propostes cooperatives durant les sessions en un 

dels grups de la mostra. De les variables que s’han tingut en compte, els valors de les 

emocions que els alumnes responien al final de les sessions amb l’Escala GES es 

comprova que l’aprenentatge cooperatiu afavoreix a tenir valors alts en les emocions 

positives i valors baixos en les negatives, igual que les ambigües. Tot i això, els 

alumnes del grup d’aprenentatge no cooperatiu obtenen uns valors molt similars en les 

emocions positives, tot i que en les negatives són superiors. 

Per tant, es comprova que amb l’aprenentatge cooperatiu les emocions afavoreixen 

l’aprenentatge ja que estan vinculades al benestar dels alumnes, estimulant el plaer 

per aprendre, tenint en compte que en el grup d’aprenentatge cooperatiu també ocorre 

el mateix en les emocions positives. Tot i això, una de les emocions negatives, la ira, 

obté valors més alts en el grup d’aprenentatge cooperatiu. Això es deu a què 

sorgeixen molts més conflictes entre els alumnes degut als processos que esdevenen 

de l’aprenentatge cooperatiu, en concret, aquelles sessions que els alumnes depenen 

en gran mesura del company per a l’aprenentatge. Aquestes sess ions coincideixen 

amb la posada en pràctica de l’estil d’ensenyament de l’ajuda recíproca, i en concret, 

amb la pràctica de l’SRP. En canvi, la sessió que coincideix amb els valors més alts en 

les emocions positives i les més baixes en les negatives va ser la 6, on es proposa el 

repte com a recurs metodològic innovador, motivador i què es transfereix amb 

situacions i habilitats vivencials. 

D’aquí, que la comunicació tingui un pes molt important en l’afectació de les emocions 

en els alumnes. Tant sigui entre la relació alumne – alumne, com la del professor-
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alumne. D’aquesta manera, amb l’aprenentatge cooperatiu es treballen les habilitats 

socials que estan estretament lligades a les competències emocionals.   

A través del QDE-SEC es comprova que hi ha hagut una progressió positiva en els 

resultats de les competències emocionals dels alumnes del grup d’aprenentatge 

cooperatiu, és a dir, una millora en les seves competències emocionals. Per contra, la 

diferència dels resultats del grup d’aprenentatge no cooperatiu ha sigut de regressió, 

és a dir, hi ha hagut un empitjorament en els resultats de les seves competències 

emocionals. Per tant, tot i que coincideixin els valors de les emocions positives en els 

dos grups, es mostra com el grup d’aprenentatge cooperatiu a través de tasques 

centrades en la interacció entre els companys i la interdependència positiva, amb 

l’afegit de les consideracions pedagògiques i metodològiques de la neuroeducació-

física, milloren més les seves competències emocionals que el grup no cooperatiu.  

No obstant, els resultats no indiquen causalitat, és a dir, que no es pot deduir de les 

dades que els alumnes els quals s’ha aplicat l’aprenentatge cooperatiu a les sessions 

els millorin gràcies a això, d’igual manera que en l’altre grup.   

En relació a les notes acadèmiques que es prenen com a referència d’igual manera en 

els dos grups, es comprova que els alumnes del grup cooperatiu obtenen millors 

resultats que els del grup no cooperatiu. Per una banda, respecte la competència 3 es 

mostra com hi ha una diferència considerable (0,9) de la nota de la tècnica i inferior a 

la tàctica (0,4) del grup d’aprenentatge cooperatiu en detriment de l’altre grup. Així 

doncs, no obtenen millors resultats els alumnes del grup que repeteixen constantment 

els gests tècnics en tasques definides, tot i demostrar que el temps de pràctica útil del 

bàdminton en aquest grup és superior. Per tant, no es vincula tant l’aprenentatge a la 

repetició sinó a la qualitat d’aquest aprenentatge, tant en la significativitat de 

l’aprenentatge gràcies a la relació amb les emocions (positives altes i negatives 

baixes), com també en l’ajuda mútua que ofereixen els companys en les propostes 

metodològiques cooperatives portades a terme. 

Per una altra banda, en relació a la competència 7, en la identificació d’emocions la 

diferència positiva de l’aprenentatge cooperatiu és molt similar, ja que no hi ha gaire 

marge d’error en el qual gairebé tots els alumnes estaven predisposats a graduar les 

seves emocions amb l’escala GES. En canvi, en les respostes de la rúbrica de la 

consciència emocional, la diferència és molt significativa (0,8). Es relaciona aquest 

resultat amb el desenvolupament de les competències emocionals sorgides de les 

respostes del  QDE-SEC dels dos grups. Així, es conclou que gràcies a l’aprenentatge 

cooperatiu els alumnes adquireixen millors competències emocionals afavorint-los a 



96 
 

ser més conscients i a regular millor les seves emocions en comparació del grup no 

cooperatiu.  

Tot i això, no es segueix una avaluació formativa ja que només es prenen com a 

referència les notes finals i no vinculades al procés i a la millora de la tècnica. Cal dir 

per això, que el nivell dels alumnes partia pràcticament del mateix nivell ja que 

anteriorment no havien fet bàdminton. Per tant, la nota final es pot considerar com a 

variable però no determina significativitat, tot i que es pot deduir que si interfereix en 

l’aprenentatge i millora dels continguts perquè partien del mateix nivell aproximat.  

Finalment, en referència a les habilitats socials que s’observen durant el transcurs de 

les sessions, es contempla que en el grup d’aprenentatge cooperatiu es donen moltes 

més ocasions que els alumnes les desenvolupen, a més que el nombre d’alumnes que 

les porten a terme és més superior. En relació a la comunicació entre ells, els alumnes 

del grup d’aprenentatge cooperatiu es comuniquen i interactuen constantment. El fet 

més destacat, és que hi ha una progressió en la qualitat de les habilitats socials ja que 

al principi es donen per la pròpia dinàmica de la tasca i al final s’observa que no és 

necessari que la tasca o el professor ho demani, sinó que ho fan perquè s’adonen que 

d’aquesta manera ajuden al company a millorar i a l’inrevés. Per tant, han après a 

treballar en equip considerant la interdependència positiva clau per al seu 

aprenentatge. 

Tot i això, sorgeixen més conflictes entre ells en aquest grup que gràcies al treball de 

l’educació emocional aprenen a gestionar aquestes situacions. Per tant, es conceben 

positivament aquestes situacions ja que darrere de les emocions negatives que puguin 

sorgir serveix per un aprenentatge que es pot transferir a situacions vivencials. En 

aquest sentit es refuta la vinculació de l’aprenentatge cooperatiu amb el 

desenvolupament de les competències emocionals i les mateixes emocions, ja que es 

milloren les competències emocionals lligades a les habilitats socials tals com: el 

respecte en la comunicació, missatges d’ànim i recolzament, ajudar als altres i 

acceptar que t’ajudin, gestionar de manera positiva els conflictes, etc.  

Lligat a aquest últim punt, malgrat hi hagi alguns conflictes entre els alumnes, aquest 

aprenentatge afavoreix a la inclusió de l’alumnat ja que les tasques estan dissenyades 

per tal que tots els alumnes tinguin les mateixes oportunitats d’aprenentatge i se sentin 

importants amb l’ajuda recíproca i la interdependència positiva donant marge a altres 

competències. Per contra de l’altre grup que l’avaluació estava vinculada a les 

habilitats individuals de la tècnica i la tàctica. Tot i això, ha costat molt que 

entenguessin que es pot aprendre de, amb i per als altres, juntament que hi ha altres 
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competències que es poden aprendre i no estar relacionades amb l’esport que es 

treballi, com la importància de dominar les competències emocionals. És per això que 

considero vital que els alumnes d’Educació Física adquireixin aprenentatges de i per a 

la vida ja que amb aquesta assignatura hi ha moltes situacions que propicien que 

ocorri.  

A partir d’aquí, es contesta a les hipòtesis plantejades a l’inici del treball, les quals 

eren: 

“Els alumnes del “Grup d’Aprenentatge Cooperatiu” seguint les 

consideracions metodològiques i pedagògiques de l’aprenentatge 

cooperatiu juntament amb la Neuroeducació-Física: tindran millors i més 

habilitats socials que l’altre grup”. 

“Si milloren les seves habilitats socials propiciarà que també millorin les 

seves competències emocionals i obtinguin valors més alts en les 

emocions positives i valors més baixos en les negatives. D’aquesta 

manera, l’aprenentatge serà més significatiu i obtindran millors notes 

acadèmiques que els alumnes de l’altre grup”.  

Es demostra que amb l’aplicació d’una unitat didàctica amb aprenentatge cooperatiu 

seguint les consideracions metodològiques de la neuroeducació-física els alumnes 

desenvolupen més habilitats socials durant les sessions, i millors que el grup 

d’aprenentatge no cooperatiu, és a dir, que hi ha una intencionalitat en aquestes 

accions i actituds vinculades al treball en equip.  

D’aquesta manera, també es milloren les competències emocionals de l’inici al final de 

la unitat didàctica en comparació a l’altre grup que té una regressió en els seus 

resultats. Tot i que es compleix que les emocions positives tenen valors alts, no 

s’adequa amb la hipòtesi que el grup no cooperatiu també obté els  mateixos valors, tot 

i que en els de les emocions negatives si, ja que el grup cooperatiu si que obté valors 

més baixos. Finalment, tot i que la linealitat de la hipòtesi inicial no esdevingui com 

s’esperava, els alumnes del grup d’aprenentatge cooperatiu obtenen millors notes 

acadèmiques que l’altre grup, amb una diferència significativa en l’avaluació de la 

consciència emocional i la tècnica dels alumnes.  

Aquestes conclusions finals es combinen amb la perspectiva pedagògica que m’han 

aportat els diferents autors, en concret la Irene Pellicer, en la neuroeducacio-física i 

Pujolàs i Lago (2011) i Ramírez (2012) en les potencialitats en l’alumnat de treballar 
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cooperativament amb els alumnes, anant més enllà de l’aprenentatge acadèmic i 

vincular-ho a aprenentatges vivencials. Tot i això, el que em permet dissenyar, crear, 

aplicar, intervenir, rumiar, avaluar, tornar a rumiar i detallar-ho en aquest treball és 

l’experiència que m’ha atorgat les pràctiques en un centre educatiu dos anys i, per 

sobre de tot, com a entrenador, formador i guia de jugadors de futbol sala des de fa 6 

anys.  

Encara recordo quan vaig entrenar el meu primer equip de nens de futbol sala fa 6 

anys, un equip escolar. Un equip que al principi va començar amb 7 “nanos” i va 

acabar amb 16. Un equip que el 50% dels “nanos” mai havia tocat una pilota més enllà 

de l’escola. Un equip que venia a aprendre, però per sobre de tot, venia a passar-s’ho 

bé. Des de llavors he entrenat cada any a un equip de futbol sala. He anat canviant de 

club, i per tant, de jugadors però el que no he canviat és l’essència. Els primers anys 

no coneixia mètodes d’aprenentatge eficaços, tampoc sabia programar ni que era un 

feedback, està clar que tampoc sabia quin estil d’ensenyament era el més adequat. 

Tot i això, si que sabia que si els nens s’ho passaven bé tenia molt de guanyat perquè 

afavoriria el seu aprenentatge, i aquesta línia entre les emocions positives i negatives, 

jo, com a entrenador, formador i persona, tenia una gran influència. 

Per això en aquest treball he pres com a referència la neuroeducació-física perquè els 

docents si que hem de conèixer i aplicar els millors mètodes d’aprenentatge, fer ús 

d’una avaluació excel·lent i vincular l’aprenentatge a les noves tendències en 

educació. No obstant, no hem d’oblidar que l’element sine qua non per aprendre és 

l’emoció. I aquesta emoció l’ha de transmetre el docent propiciant que els alumnes 

vagin connectant entre ells les ganes d’aprendre, de conviure i de viure. Per tant, 

aquell equip, el meu primer equip, va aprendre i molt, transferint els seus 

aprenentatges a l’alegria i al plaer perquè com cita Mora (2013: “Només es pot 

aprendre, allò que s’estima”.  

Aquest relat com a entrenador em serveix per argumentar, segons els resultats del 

treball, que l’aprenentatge cooperatiu si que té incidència en l’aprenentatge dels 

alumnes, com es mostra en les notes acadèmiques. A més, es milloren les 

competències emocionals de l’inici al final de la unitat didàctica aconseguint un canvi 

important en el marc emocional. També s’observa com a partir de tasques 

cooperatives treballen i milloren les habilitats socials. Tot i això, com s’observa en els 

resultats de l’Escala GES no és la metodologia i el tipus de tasques el que propicia en 

ocasions la vinculació amb les emocions positives sinó que hi ha altres factors que 

determinen els estats emocionals dels alumnes. Alguns no els he controlat, d’altres 
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són incontrolables ja que provenen del context familiar de l’alumne, però si que 

m’atenc al que comenta Pellicer que el docent ha de ser motivador, bon comunicador i 

coneixedor d’allò que es vol treballar tant com de l’alumnat. En aquest cas, he sigut i 

he actuat d’aquesta manera propiciant que en els dos grups els valors de les emocions 

positives fossin alts i molt similars entre ells.  

Concloent que la qualitat de l’educació està directament relacionada amb la qualitat de 

l’educador (Campos, 2010). En aquesta línia és importantíssim que els alumnes 

obtinguin aprenentatges significatius (Omeñaca, et al., 2001), o dit d’una altra manera, 

aprenentatges de i per a la vida (Pellicer, 2015), i que com s’ha demostrat en aquest 

treball, l’aprenentatge cooperatiu juntament amb les consideracions pedagògiques de 

la neuroeducació-física ho propicien.  

7.1. Limitacions de l’estudi 

Malgrat els resultats, l’aplicació de les unitats didàctiques només s’ha aplicat a dos 

únics grups de 22 i 23 alumnes respectivament, per tant, la mostra ha estat 

composada per 45 alumnes. Segons les possibilitats era el més apropiat en el període 

de pràctiques disponible, tot i que, a major nombre de mostra, els resultats haguessin 

sigut més significatius. 

En relació a l’adequació de l’aplicació de la unitat didàctica, els conseqüents resultats, 

ha faltat en aquest estudi concebre el clima de grup que tenien abans de començar la 

unitat didàctica. Així, es podrien haver extret conclusions més significatives. 

A més, al ser un estudi comparatiu en moltes relacions de les variables, no determina 

que els resultats expressin relació directa, sinó que marquen una tendència estadística 

que fa que no es puguin validar/demostrar les conclusions de manera significativa.   

Respecte les relacions en les quals depenen dels resultats dels qüestionaris, tot i estar 

validats, no deixa que les respostes no s’adeqüin al que realment és. Per banda, la 

sinceritat de l’alumne, i per l’altra, la percepció que té d’ell mateix i dels seus 

comportaments fa que el grau de validesa sigui incert.  

L’avaluació que es porta a terme per avaluar la competència 3 no és contínua ni 

formativa, per tant, no es determina que aquells alumnes millorin de l’inici al final de la 

unitat didàctica, sinó que és un resultat que ve determinat per una o dues sessions i no 

es pot demostrar amb exactitud la millora dels alumnes.  



100 
 

Finalment, a la part pràctica, durant les sessions en el grup d’aprenentatge cooperatiu 

m’ha costat molt que els alumnes es desinhibissin en les activitats d’Educació 

Emocional i que consideressin la importància del treball de les competències 

emocionals per a la seva vida. Tot i això, s’ha vist una progressió lligada a la millora de 

les habilitats socials.  

 

7.3. Línia de futur  

Primer de tot, esmentar que he gaudit realitzant cadascuna de les parts d’aquest 

treball perquè considero importantíssim que els professors innovin i apliquin propostes 

metodològiques que aportin beneficis als alumnes més enllà dels continguts 

acadèmics. Per tant, volia comprovar la incidència d’aquesta proposta a partir dels 

autors en els alumnes. 

Gràcies al màster cursat he tingut una perspectiva i una aproximació a la docència que 

em permet adquirir una sèrie de capacitats per portar a terme la funció docent. En 

aquest treball he pogut aplicar dues unitats didàctiques i per tant, a programar i 

dissenyar una unitat didàctica, a portar a terme estratègies treballades, com també a 

avaluar als alumnes. Tot i que la millor manera de posar-ho en pràctica és a la realitat, 

en un context real. 

Deixant de banda, la realització del procés d’aquesta memòria, em considero un 

afortunat per haver pogut aplicar-ho a uns alumnes que al cap i a la fi, acabes 

connectant afectivament i emocionalment. Per aquest motiu, la motivació envers 

aquest treball ha sigut molt alta per la vinculació amb les persones. 

En aquesta línia, la meva perspectiva de futur és ser professor d’Educació Física, de 

professió i de vocació. Sento la necessitat d’impartir classes als alumnes, i 

transmetre’ls la passió per aprendre i per viure. Relacionant-ho amb aquest treball, que 

la funció docent propiciï als alumnes a vivències emocionals positives, cap al plaer i 

adquirint competències que es puguin transferir més enllà de les aules.  

A més, vull seguir entrenant i formant a jugadors de futbol sala, que és l’altra passió 

meva. En aquest sentit, concebo que s’ha de formar en la competició però que hi ha 

molts nens que no s’inicien, i que s’inicien no continuen per la ultracompetitivitat 

basada en les capacitats individuals. Per tant, la meva intenció és valorar a tots els 

nens per igual i que tinguin la possibilitat de jugar i gaudir de l’esport. La intenció és 
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fer-ho a nivell escolar i en un ambient adequat per la formació de jugadors però 

sobretot de persones.  

Finalment, un altre projecte que tinc en mans és portar a terme campus o casals en els 

quals es combini la pràctica esportiva i l’educació emocional, juntament amb altres 

activitats. Considero que introduir aquests aprenentatges amb el gaudiment de l’esport 

afavoriria l’enteniment de la importància en l’èxit personal i social del desenvolupament 

de les competències emocionals.  

Per últim, la meva filosofia d’entendre la funció com a professor passa pel que se’m va 

ocórrer un dia mentre entrenava als jugadors i observava com la passió que transmetia 

jo, afectava en els estats emocionals dels alumnes que es vinculaven al seu 

aprenentatge. El denomino el cicle de l’emoció i l’aprenentatge: 

“Si emociono, s’emocionen; si s’emocionen, 

aprenen; si aprenen, m’emociono. 
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Annex 1. Escala GES (Games and Emotion Scale) 

Nom i cognoms: 

Curs i grup: 

 

 

 

Moltes gràcies per la vostra participació! 

 

GESTIONEU EMOCIONS     
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Annex 2. El QDE-SEC (Qüestionari d’Educació Emocional per a l’Educació Secundària) 

  

 

NOMBRE  

APELLIDOS  

CURSO Y GRUPO  

El objetivo de este cuestionario es ayudarte a que conozcas mejor tus competencias emocionales. Además, ayudarás a tener datos de como 
concebís vuestras emociones en Educación Física para el Trabajo Final de Máster (TFM) de vuestro profesor de prácticas, Xavi Santaella. 
Tanto al principio de la Unidad Didáctica como al final, lo responderéis, y así se valorarán y compararán las respuestas de las dos fechas.  
 
A continuación encontrarás algunas afirmaciones. Lee atentamente cada frase e indica, valorando de 0 a 10, tu grado de acuerdo o 
desacuerdo. Antes de responder, es muy importante que pienses en lo que haces y no en lo que te gustaría hacer o en lo que crees que a los 
otros les gustaría que hicieras. Señala la respuesta que más se aproxime a tus preferencias.  
 
Es muy importante que respondas con sinceridad. No hay respuestas correctas o incorrectas, ni buenas o malas.  
Procura detenerte sólo el tiempo suficiente en cada respuesta. Si en algún caso no estás seguro de una respuesta, escoge aquella casilla que 
más se acerque a lo que haces, piensas o sientes generalmente.  
 
IMPORTANTE: Es necesario contestar a todas las preguntas.  
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Completamente 
en desacuerdo 

0 ..... 1 ..... 2 ..... 3 ..... 4 ..... 5 ..... 6 ..... 7 ..... 8 ..... 9 ..... 10 
Completamente 

de acuerdo 

 

MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA COL·LABORACIÓN, SINCERIDAD Y TIEMPO. 
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Núria Pérez, Manuel Álvarez i Rafel Bisquerra (2008) 
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Annex 3. Graella d’observació del vídeo sobre les competències emocionals i 

socials 

Grup aprenentatge cooperatiu  

 

Dia 
1 

INDICADOR REFERENT A: 
1,2,3 i 10 (8 alumnes) 

4, 5, 6, 7 i 8 (nº vegades) 
9 (temps /minuts) 

RECULL 
OBSERVACIÓ 

VALOR TOTAL 

1 Els alumnes es comuniquen entre ells els errors i encerts IIIIIIII  Nº alumnes 8/8 

2 Accepten l’ajuda dels companys IIXXIIXI Nº alumnes 5/8 

3 Quan comuniquen ho fan amb respecte i amb bones maneres IXXIIXII Nº alumnes 5/8 

4 S’observen actituds positives envers els altres companys: animar, 

missatges positius... 

I Nº vegades 1 

5 Els membres d’un mateix grup/parella interactuen entre ells abans 
d’iniciar la tasca 

I Nº vegades 1 

6 Els membres d’un mateix grup/parella interactuen entre ells durant la 

tasca 

IIII Nº vegades 4 

7 Els membres d’un mateix grup/parella interactuen entre ells després 
d’iniciar la tasca 

IIIIIII Nº vegades 7 

8 S’observen conflictes entre els alumnes (discussions verbals, baralles, 

etc.) 

X X  Nº vegades 2 
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9 Temps de pràctica útil  tasca principal 45/2 (SRP) Temps / 
minuts 

22’ 

10 Els alumnes fan allò que se’ls demana referent a l’objectiu de la tasca  IIX X II XX Nº alumnes 4/8 

 

 

Comentaris o accions de caràcter negatiu Comentaris o accions de caràcter positiu 
B1: “Ho fa tot malament”. B2:“Perquè no en sap”. D: “ho fa tot bé”  

O: “Em diu que ho faig tot malament”. LL: “És que no fa 
res bé!!!”. LL: “No em pot dir res ell perquè en sap menys 

que jo”.  

B1: “Si fiques el peu d’aquesta manera ho faràs millor”. 

Reflexió   Al ser SRP implica ja implícit que es comuniquin errors i encerts, ara bé el treball ha de ser comunicar 
amb respecte amb bones habilitats socials.  
Els que en saben més que els companys, i això creuen, no segueixen la dinàmica de la tasca. Els 

altres si, però en lloc de fer l’element tècnic que es demanen ho fan lliure.  
En algunes ocasions costa començar la tasca per falta d’enteniment entre ells.  

Si que es comuniquen els errors i encerts, però en moltes ocasions és faltant al respecte i això 
provoca que no acceptin l’ajuda. Això afavoreix al sorgiment de conflictes entre els companys. 
En la dinàmica de “posa gomets a les emocions” hi ha dues noies que se senten ofeses per culpa 

dels companys ja que no volien jugar amb elles ni comunicaven amb respecte ni els erros ni els 
encerts.  

 

 

9  min 13. – 20/ 2. Paro per fer fase de suport.  

22-29  
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32 – 3 4- 8 13-28.  

 

 

 

Dia 
2 

INDICADOR REFERENT A: 
1,2,3 i 10 (8 alumnes) 

4, 5, 6, 7 i 8 (nº vegades) 
9 (temps /minuts) 

RECULL 
OBSERVACIÓ 

VALOR TOTAL 

1 Els alumnes es comuniquen entre ells els errors i encerts IIIIXXXX Nº 
alumnes 

4/8 

2 Accepten l’ajuda dels companys IIIIIIXX Nº 
alumnes 

6/8 

3 Quan comuniquen ho fan amb respecte i amb bones maneres IIIIIIXX Nº 
alumnes 

6/8 

4 S’observen actituds positives envers els altres companys: animar, missatges 
positius... 

III Nº 
vegades 

3 

5 Els membres d’un mateix grup/parella interactuen entre ells abans d’iniciar la 
tasca 

III Nº 
vegades 

3 

6 Els membres d’un mateix grup/parella interactuen entre ells durant la tasca IIIIIIIIIIII Nº 
vegades 

12 

7 Els membres d’un mateix grup/parella interactuen entre ells després d’acabar 

tasca 

IIII Nº 
vegades 

4 

8 S’observen conflictes entre els alumnes (discussions verbals, baralles, etc.) NO Nº 
vegades 

0 

9 Temps de pràctica útil  tasca principal  De 40’ 25’ Temps / 
minuts 

25’ 
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10 Els alumnes fan allò que se’ls demana referent a l’objectiu de la tasca  IIIIIIXX Nº 
alumnes 

6/8 

 

 

Comentaris o accions de caràcter negatiu Comentaris o accions de caràcter positiu 

R: “Jo el que vull és jugar partits i no fer això”  O:  “Jo he après molt observant” 

 Dos alumnes van pel seu compte perquè creuen que ja 

ho saben fer 

J: “El fet de treballar amb música em motiva més.”  

Reflexió   

Puzzle Aronson 
Fins que no comencen els hi costa arrencar. Més que comunicar els errors i encerts, comuniquen 
com ho haurien de fer, en general.  

A través del feedback interrogatiu professor-alumnes  es comprova que coneixen els elements 
tècnics, sobretot del gest que han treballat. Tot i això, depenent de l’alumne li costa adquirir els 
aprenentatges a la pràctica envers els gests que no han treballat. No obstant, les habilitats socials i 

comunicatives milloren, sobretot en el respecte i l’acceptació dels comentaris dels altres companys. 
La nota negativa és que dos alumnes van pel seu compte perquè creuen que ja ho saben fer, i no 

estan predisposats ni a ajudar, ni a deixar-se ajudar.  

 

 

Dia 
3 

INDICADOR REFERENT A: 
1,2,3 i 10 (8 alumnes) 

4, 5, 6, 7 i 8 (nº vegades) 
9 (temps /minuts) 

RECULL 
OBSERV
ACIÓ 

VALOR TOTAL 

1 Els alumnes es comuniquen entre ells els errors i encerts IIIIIIII Nº alumnes 8/8 

2 Accepten l’ajuda dels companys IIIIIIIX Nº alumnes 7/8 
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3 Quan comuniquen ho fan amb respecte i amb bones maneres IIIIIIII Nº alumnes 8/8 

4 S’observen actituds positives envers els altres companys: animar, 
missatges positius... 

III Nº vegades 3 

5 Els membres d’un mateix grup/parella interactuen entre ells abans d’iniciar 
la tasca 

IIII Nº vegades 4 

6 Els membres d’un mateix grup/parella interactuen entre ells durant la tasca IIIIII Nº vegades 6 

7 Els membres d’un mateix grup/parella interactuen entre ells després 

d’acabar tasca 

IIIII Nº vegades 5 

8 S’observen conflictes entre els alumnes (discussions verbals, baralles, etc.) XX Nº vegades 2 

9 Temps de pràctica útil  tasca principal Depèn de la 
parella: 
alguns 
30’/2, altres 
45’/2. 

Temps / 
minuts 

20’ 

10 Els alumnes fan allò que se’ls demana referent a l’objectiu de la tasca  IIIIIIXX Nº alumnes 6/8 

 

 

Comentaris o accions de caràcter negatiu Comentaris o accions de caràcter positiu 

Hi ha una noia que es desmotiva o s’emprenya i no fa 
res. El problema és que m’interesso per ella i no s’obra a 
explicar-me què li passa. (Autocrítica del professor: 

alguna cosa més podria haver fet).  

E: Això ho diu d’un altre que no és la seva parella: “El que veig 
és que té la raqueta massa a prop”. 

M: “Això ho podries fer d’aquesta manera, prova-ho”.  

Reflexió   
COAVALUACIÓ + 

SRP 

Presencialment no m’havia fixat però en el vídeo observo que treballen en equip sense que jo estigui 
per ells, és a dir, que es demanen ajuda entre ells sense que la tasca ni el professor els hi demani. 

Són AUTÒNOMS. 
El fet d’anotar errors i encerts en un full per escrit fa que visualitzin molt més els ítems tècnics i 
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sobretot que faciliti el recordatori en la comunicació. Implica estar pendents de quelcom que els fa 
processar la informació i millorar el procés de metacognició. 

Observen per sistema, i entenen que no és dolent corregir-se entre ells, sinó és positiu per la millora 
d’ambdós. 

Cada parella va al seu ritme, si acaben de corregir-se i d’aprendre amb, del i per al company 
decideixen què volen fer: alguns fan partits de bàdminton, alguns segueixen amb l’observació i 
d’altres juguen a basquetbol, “per què no?” S’ho han guanyat!  

 

Dia 
4 

INDICADOR REFERENT A: 
1,2,3 i 10 (8 alumnes) 

4, 5, 6, 7 i 8 (nº vegades) 
9 (temps /minuts) 

RECULL 
OBSERVACIÓ 

VALOR TOTAL 

1 Els alumnes es comuniquen entre ells els errors i encerts IIIIIIII Nº 
alumnes 

8/8 

2 Accepten l’ajuda dels companys IIIIIIIX Nº 
alumnes 

7/8 

3 Quan comuniquen ho fan amb respecte i amb bones maneres IIIIIIIX Nº 
alumnes 

7/8 

4 S’observen actituds positives envers els altres companys: animar, missatges 

positius... 

III Nº 
vegades 

3 

5 Els membres d’un mateix grup/parella interactuen entre ells abans d’iniciar la 
tasca 

IIIII Nº 
vegades 

5 

6 Els membres d’un mateix grup/parella interactuen entre ells durant la tasca IIIIIIIIIIIIIIII Nº 
vegades 

16 

7 Els membres d’un mateix grup/parella interactuen entre ells després d’iniciar la 
tasca 

IIII Nº 
vegades 

4 

8 S’observen conflictes entre els alumnes (discussions verbals, baralles, etc.) XX Nº 
vegades 

2 
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9 Temps de pràctica útil  tasca principal 45’ Temps / 
minuts 

45’ 

10 Els alumnes fan allò que se’ls demana referent a l’objectiu de la tasca  IIIIIIII Nº 
alumnes 

6/8 

 

Comentaris o accions de caràcter negatiu Comentaris o accions de caràcter positiu 

R:“Per què li he de dir alguna cosa que pot millorar? He 
guanyat i ja està.”  

 

Es comenten els errors i encerts després de cada partit 
propiciant l’ajuda entre ells 

Els que no avancen al repte, es desmotiven, tot i jugar 
amb companys del seu nivell. 

Ajuda a equiparar els jugadors entre nivells i es propicia 
contínuament a la comunicació, a prendre decisions i a 

respectar als companys.  
Reflexió   
“El repte” 

Es comuniquen els errors i encerts ja que és una consigna de la tasca, ja que si no ho fan no 
avancen. 

Al principi si que els hi costa, però un cop avança la tasca ho fan vinculant la comunicació a 
l’aprenentatge del company. 
Els conflictes que sorgeixen és per associar la competició a l’activitat, focalitzant el guanyar al gaudir i 

cooperar. 
Al final, entenen que l’objectiu no és guanyar ni  

 

 

Grup d’aprenentatge individualista o no cooperatiu 

 

Dia 
1 

INDICADOR REFERENT A: 
1,2,3 i 10 (8 alumnes) 

RECULL 
OBSERV

VALO
R 

TOTAL 
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4, 5, 6, 7 i 8 (vegades) 
9 (temps /minuts) 

ACIÓ 

1 Els alumnes es comuniquen entre ells els errors i encerts  Nº 
alumnes 

0 

2 Accepten l’ajuda dels companys  Nº 
alumnes 

0 

3 Quan comuniquen ho fan amb respecte i amb bones maneres II Nº 
alumnes 

2/8 

4 S’observen actituds positives envers els altres companys: animar, missatges 
positius... 

 Nº 
vegades 

0 

5 Els membres d’un mateix grup/parella interactuen entre ells abans d’iniciar la 

tasca 

II Nº 
vegades 

2 

6 Els membres d’un mateix grup/parella interactuen entre ells durant la tasca II Nº 
vegades 

2 

7 Els membres d’un mateix grup/parella interactuen entre ells després d’acabar 

tasca 

I Nº 
vegades 

1 

8 S’observen conflictes entre els alumnes (discussions verbals, baralles, etc.) X Nº 
vegades 

1 

9 Temps de pràctica útil  40’ Temps / 
minuts 

40’ 

10 Els alumnes fan allò que se’ls demana referent a l’objectiu de la tasca  IIIIIXXX Nº 
alumnes 

5/8 

 

 

Comentaris o accions de caràcter negatiu Comentaris o accions de caràcter positiu 

J:”És que no ho fa bé i no m’arriba el volant casi”.  Practiquen molt però no interaccionen. 

Les poques interaccions que hi ha, no s’adeqüen a la tasca. 
Reflexió    No s’observen interaccions entre els companys. El clima és molt neutre. Per tant, no apareixen 



125 
 

conflictes a no ser que sigui per la diferència de nivells entre els companys que no pot haver 
continuïtat en el joc.  

 

Graella d’observació del vídeo sobre les competències emocionals i socials 

 

Dia 
1 

INDICADOR REFERENT A: 
1,2,3 i 10 (8 alumnes) 
4, 5, 6, 7 i 8 (vegades) 

9 (temps /minuts) 

RECULL 
OBSERV
ACIÓ 

VALO
R 

TOTAL 

1 Els alumnes es comuniquen entre ells els errors i encerts  Nº 
alumnes 

0 

2 Accepten l’ajuda dels companys  Nº 
alumnes 

0 

3 Quan comuniquen ho fan amb respecte i amb bones maneres II Nº 
alumnes 

2/8 

4 S’observen actituds positives envers els altres companys: animar, missatges 

positius... 

 Nº 
vegades 

0 

5 Els membres d’un mateix grup/parella interactuen entre ells abans d’iniciar la 
tasca 

II Nº 
vegades 

2 

6 Els membres d’un mateix grup/parella interactuen entre ells durant la tasca II Nº 
vegades 

2 

7 Els membres d’un mateix grup/parella interactuen entre ells després d’acabar 
tasca 

I Nº 
vegades 

1 

8 S’observen conflictes entre els alumnes (discussions verbals, baralles, etc.) X Nº 
vegades 

1 

9 Temps de pràctica útil  40’ Temps / 
minuts 

40’ 
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10 Els alumnes fan allò que se’ls demana referent a l’objectiu de la tasca  IIIIIXXX Nº 
alumnes 

5/8 

 

 

Comentaris o accions de caràcter negatiu Comentaris o accions de caràcter positiu 

J:”És que no ho fa bé i no m’arriba el volant casi”.  Practiquen molt però no interaccionen. 

Les poques interaccions que hi ha, no s’adeqüen a la tasca. 
Reflexió    No s’observen interaccions entre els companys. El clima és molt neutre. Per tant, no apareixen 

conflictes a no ser que sigui per la diferència de nivells entre els companys que no pot haver 
continuïtat en el joc.  

 

 

Dia 
3 

INDICADOR REFERENT A: 
1,2,3 i 10 (8 alumnes) 
4, 5, 6, 7 i 8 (vegades) 

9 (temps /minuts) 

RECULL 
OBSERV
ACIÓ 

VALO
R 

TOTAL 

1 Els alumnes es comuniquen entre ells els errors i encerts  Nº 
alumnes 

0 

2 Accepten l’ajuda dels companys  Nº 
alumnes 

/ 

3 Quan comuniquen ho fan amb respecte i amb bones maneres 2/4 Nº 
alumnes 

4/4 

4 S’observen actituds positives envers els altres companys: animar, missatges 

positius... 

 Nº 
vegades 

0 

5 Els membres d’un mateix grup/parella interactuen entre ells abans d’iniciar la 
tasca 

II Nº 
vegades 

2 
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6 Els membres d’un mateix grup/parella interactuen entre ells durant la tasca III Nº 
vegades 

3 

7 Els membres d’un mateix grup/parella interactuen entre ells després d’acabar 

tasca 

II Nº 
vegades 

2 

8 S’observen conflictes entre els alumnes (discussions verbals, baralles, etc.) NO Nº 
vegades 

0 

9 Temps de pràctica útil  De 45’ 
38’ 

Temps / 
minuts 

38’ 

10 Els alumnes fan allò que se’ls demana referent a l’objectiu de la tasca  IIIIXXXX 
Principi si, 
després no.  

Nº 
alumnes 

4/8 

 

 

Comentaris o accions de caràcter negatiu Comentaris o accions de caràcter positiu 

Jo: “Prova l’esmaixada per practicar-la”. M: “No ho sé fer, 
no em sortirà”. Denota inseguretat i falta de convicció. 

Jo: “Estàs millorant molt, felicitats”. P: “És que m’agrada molt el 
bàdminton”.  

Reflexió   Observo que al principi si segueixen el que es demana a la tasca, però com són tasques en les quals 

són reproductives sense cap element innovador, deixen de fer el que es demana i practiquen més per 
lliure.  
Qualitativament observo que el ritme de treball és continu perquè no hi ha interrupcions, tot i que el 

que trobo a faltar és emoció en les tasques que propicia: motivació, intensitat, divertiment...  
En relació a la comunicació entre els companys, algunes vegades és cert que parlen entre ells però 

no per ajudar-se entre ells. Practiquen tècnicament el que es demana i s’ajusten al què mana el 
professor.  
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Dia 
4 

INDICADOR REFERENT A: 
1,2,3 i 10 (8 alumnes) 
4, 5, 6, 7 i 8 (vegades) 

9 (temps /minuts) 

RECULL 
OBSERV
ACIÓ 

VALO
R 

TOTAL 

1 Els alumnes es comuniquen entre ells els errors i encerts  Nº 
alumnes 

0 

2 Accepten l’ajuda dels companys  Nº 
alumnes 

/ 

3 Quan comuniquen ho fan amb respecte i amb bones maneres II Nº 
alumnes 

2/2 

4 S’observen actituds positives envers els altres companys: animar, missatges 
positius... 

I Nº 
vegades 

1 

5 Els membres d’un mateix grup/parella interactuen entre ells abans d’iniciar la 

tasca 

III Nº 
vegades 

3 

6 Els membres d’un mateix grup/parella interactuen entre ells durant la tasca III Nº 
vegades 

3 

7 Els membres d’un mateix grup/parella interactuen entre ells després d’acabar 

tasca 

I Nº 
vegades 

1 

8 S’observen conflictes entre els alumnes (discussions verbals, baralles, etc.)  Nº 
vegades 

0 

9 Temps de pràctica útil  De 47’  
42’ 

Temps / 
minuts 

42’ 

10 Els alumnes fan allò que se’ls demana referent a l’objectiu de la tasca  IIIIIIXX Si. Nº 
alumnes 

6/8 
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Comentaris o accions de caràcter negatiu Comentaris o accions de caràcter positiu 

Faig un repàs dels gests tècnics en comú i demano 
alguns aspectes concrets. Alguns alumnes no responen 
correctament, i  a la sessió passada ho sabien.  

Es demanen ajuda o consell entre ells per comprovar com es 
fa algun gest tècnic. 
 

Com que s’avalua mentre fan diferents exercicis, ells ho 

saben i propicia que estiguin nerviosos.  

L: “Va que ho saps fer molt bé” mentre la seva companya està 

fent l’exercici i es desanima.  
Reflexió   Última sessió de la unitat didàctica, la qual s’avaluen als alumnes. Observo que aquells  que se’ls hi 

dóna bé i els hi agrada des d’un principi el bàdminton milloren molt. Ara bé, aquells que no tenen cap 

motivació per a l’aprenentatge, la seva millora és poca. 
Com que és el dia d’avaluació, alguns alumnes demanen a altres com es fan certs gests tècnics. Tot i 

això, no ho adquireixen per sistema sinó que és una acció puntual deguda a l’avaluació, i no a la pura 
intenció d’aprendre.  
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Annex 4. Graelles instruments d’avaluació i material de la unitat didàctica 

d’aprenentatge cooperatiu 
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Fitxa Organització Campionat final 
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Material sessió 3  “Poso gomets a les emocions” 
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Material sessió 5  Puzzle Aronson 

 

 

 

6. Unitats didàctiques 
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Material sessió 6  Guanya el repte i ajuda al company 
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Material sessió 7  Coavaluacó company amb SRP 
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Annex 5. Unitats didàctiques 

Unitat didàctica grup d’aprenentatge no cooperatiu 

 

 

 

COMPETÈNCIA BÀSICA Competència Contingut clau Continguts Criteris d’avaluació 

Aprendre-Aprendre Competència 3. Aplicar de 

manera eficaç les tècniques i 

tàctiques pròpies dels 

diferents esports 

 

CC6. Esports 

d’adversari. 

Aspectes tècnics, tàctics i 

reglamentaris bàsics dels 

esports individuals. 

 

7.Aplicar correctament els 

principals elements tècnics d’un 

esport individual. 

 

8. Utilitzar els principals elements 

tècnics i tàctics d’un esport 

col·lectiu o d’adversari en 

situacions senzilles. 

Autonomia i Iniciativa 

Personal 

Competència 7. Utilitzar els 

recursos expressius del propi 

cos per a l’autoconeixement i 

per comunicar-se amb els 

altres 

 

CC11. 

Comunicació i 

llenguatge 

corporal. 

 

Relació entre cos i 

emocions. 

15. Mostrar disposició favorable a 

la desinhibició i expressió 

d’emocions. 

GRUP CLASSE DURADA PERÍODE CURS 
ESCOLAR 

PROFESSOR/A 
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2n ESO  
 

7 sessions 
(2h per 

sessió /1h 
temps real) 

2n trimestre 2015-16 Xavier Santaella Oller 

ÀREES/MATÈRIES  TÍTOL I JUSTIFICACIÓ DE LA UNITAT 

Educació Física SI T’IMPLIQUES EL BÀDMINTON APRENDRÀS I EL VOLANT VEURÀS 
 

Els alumnes han d’aprendre el bàdminton a través de tasques analítiques i reproductives. 
Al final hauran de fer un torneig on demostraran les seves habilitats individuals del bàdminton. 
A més, es tindrà en compte la identificació de les emocions a través de l’escala GES que respondran després de cada sessió 
i la consciència de les seves emocions. 

ESPORTS   BÀDMINTON  En totes les sessions, els alumnes van del Jaume Callís al pavelló castell d’en Planes. A 1’5 KM de 
distància i a 10’ aproximadament caminant, fent que es perdi temps de pràctica real. Tot i això, és una 
molt bona oportunitat per interaccionar amb els alumnes des d’una posició més propera. 

OBJECTIU ESPECÍFIC CONTINGUTS ESPECÍFICS  INDICADORS D’AVALUACIÓ 

 

Competència 3:  
Realitzar els elements tècnics correctament 
enfront un rival 

 

Realització dels elements tècnics correctament 
 

Realitza correctament els elements tècnics en una 

situació real de joc en la fase de preparació, d’armat 
del braç i del cop final. 
(Graella instrument 1) 

Competència 3: 
Portar a terme intencions tàctiques amb 
solvència durant una situació de joc real 

Realització dels cops amb una intencionalitat tàctica 
correcta en una situació real de joc 
 

Realitza els cops amb una intencionalitat tàctica 
correcta  

(Graella instrument 2) 

És conscient de la intencionalitat tàctica dels seus 
cops. 

(SI / NO) 
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Argumentació competències (segons currículum):  

Comp. 6: Aquesta competència fa referència a la capacitat de planificació i organització d’activitats físiques col·lectives en temps de lleure. 

Comp. 7: Aquesta competència contribueix especialment a la presa de consciència del propi cos i l’acceptació d’un mateix i dels altres. Assolir-

la comporta aplicar tècniques de comunicació i expressió corporal, individualment o en grups, per a la millora de la relació i comunicació amb 

els altres. 

Argumentació competències (pròpia):  

La comp. 3 del nou currículum la relaciono amb la d’aprendre-aprendre perquè a partir del treball tècnic i tàctic de les sessions anteriors, els 

alumnes adquireixen un aprenentatge relacionat amb els elements tècnics i tàctics de l’esport. Tot i que es faci de manera analítica i 

reproductiva, també porten a terme una regulació de l’aprenentatge amb l’ajuda dels feedbacks del professor i sobretot amb la repetitiva 

explicació i demostració dels elements tècnics. 

La comp. 7 del nou currículum està més encarada al propi cos a través de la pràctica d’activitat física. La meva intenció és vincular-ho a un 

valor més vivencial i no tant relacionat amb el cos, sinó amb les emocions de després de la sessió. Tot i així, si que es relaciona amb la 

predisposició i desinhibició de les emocions a l’hora d’identificar les emocions, en un primer lloc, i en un segon lloc, prendre consciència de les 

emocions experimentades (grau de l’1 al 10).  

 
Competència 7:  

Participar en la identificació de les emocions 
amb la resposta de l’Escala GES.  

Participar en  la identificació de les emocions amb la 
resposta de l’Escala GES. 

Respon de l’1 al 10 les emocions que ha 
experimentat durant la sessió  

(Escala GES) 

 

Competència 7: 
Prendre consciència de les emocions 
experimentades durant l’UD. 

Consciència de les emocions experimentades durant 

l’UD  

Pren consciència de les emocions que ha 

experimentat  
(Graella instrument 3) 
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OBJECTIU ESPECÍFIC CONTINGUTS ESPECÍFICS  INDICADORS D’AVALUACIÓ 

 

Competència 3:  
Realitzar els elements tècnics 
correctament enfront un rival 

 

 

Realització dels elements tècnics correctament 
 
 

Realitza correctament els elements tècnics en una 

situació real de joc en la fase de preparació, d’armat 
del braç i del cop final. 
(Graella instrument 1) 
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Temporització 

Competència 3: 
Portar a terme intencions tàctiques amb 

solvència durant una situació de joc real 

Realització dels cops amb una intencionalitat 
tàctica correcta en una situació real de joc 

 

Realitza els cops amb una intencionalitat tàctica 
correcta  

(Graella instrument 2) 

 
Competència 7:  
Participar en la identificació de les 

emocions amb la resposta de l’Escala 
GES.  

Participar en  la identificació de les emocions amb 
la resposta de l’Escala GES. 

Respon de l’1 al 10 les emocions que ha 
experimentat durant la sessió  

(Escala GES) 

 
Competència 7: 

Prendre consciència de les emocions 
experimentades durant l’UD. 

Consciència de les emocions experimentades 
durant l’UD  

Pren consciència de les emocions que ha 
experimentat  

(Graella instrument 3) 

SESSIÓ FASE CONTINGUTS 

1  Inicial Domini de les habilitats individuals amb la raqueta i el volant de forma individual i analítica  

Desplaçaments curts i senzills (girs, amb un peu, frontals...).  

2 Inicial Tècnica (Servei + globus) a través d’exercicis analítics amb parelles en les dimensions del terreny de joc 
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sense xarxes 

Desplaçaments endavant i endarrere 

Coneixement de les dimensions del terreny de joc 

3 Desenvolupament Treball per parelles de tècnica (Servei +  globus +  Clear)  a través de rutines i exercicis analítics en el 

terreny de joc i ja amb xarxes – així ja fins al final de la UD- .  

Desplaçaments laterals i en diagonal 

4 Desenvolupament Rutines específiques de la tècnica (Servei + clear + globus + drop)  

Tàctica  Valorar on colpeja el contrincant per poder defensar correctament 

Començament partits  Coneixement de la reglamentació de joc (puntuació, serveis, etc.). 

 Escala d’emocions GES 

5 Desenvolupament Tècnica (Esmaixada + contradeixada) 

Tàctica  Decisió envers moure el rival endavant-endarrere  

Realització de partits 

Escala d’emocions GES 

6 Desenvolupament Repàs de tots els cops tècnics a través de rutines (clear, drop, globus, deixada i esmaixada) 

Tàctica  “4 cantonades” + consciència de les intencions tàctiques 

Realització de partits 

Escala d’emocions GES 

7 Final AVALUACIO FINAL   a través de l’observació dels seus partits (graella d’avaluació 1).   

AVALUACIO FINAL   a través de l’observació dels seus partits (graella d’avaluació 2).   

Torneig final 

Escala d’emocions GES 
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8 NO CLASSE EXCURSIÓ a Girona 

Període fora de pràctiques Rúbrica per a la consciència i regulació de les seves emocions (graella d’avaluació 3) 
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Sessions 

Sessió 1 METODOLOGIA I SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 

Objectius sessió Tenir un primer contacte amb el bàdminton (raqueta, volant i diferents passades) 
Millorar els desplaçaments senzills i curts amb el propi cos 

1 hora i 10’ DESCRIPCIÓ DE 

 LES ACTIVITATS 
CONSIGNES 

 

MATERIALS 
RECURSOS 

ORGANITZACIÓ 

SOCIAL 
TEMPS ATENCIÓ 

DIVERSITAT 
ACTIVITATS 

AVALUACIÓ 

INICIALS 
 

 

1 Escalfament lliure: escullen 

posició i jugadors per realitzar 
diferents cops. 

Practiqueu 

diferents cops 
mentre us aneu 

movent per 
l’espai 

1 raqueta i 1 

volant per 
alumne o cada 

dos 

Lliure, 

normalment per 
parelles o grups de 

4 

5’ No No 

2 Explicació sessió, objectius i 

organització 

Escoltar Res Tot el grup junt 2’ 
No No 

DESENVOLUPAMENT 3 Tocs per l’espai individualment.  

Variants:  
- Cops fluixos des de sota 
- Cops alts des de sota 

-  1 cop amb drive, 1 cop 
amb revés 

- 1 cop des de sota (globus) 
1 cop des de d’alt (clear-
drop) 

- Cop des de sota cap a d’alt 
i fer un gir i tornar-li a 

donar sense que caigui. 
- Record de tocs a l’aire 

Comenceu a 

agafar bé la 
raqueta: amb el 
puny tancat i amb 

dinamisme. 
 

Desplaceu-vos 
segons on vagi el 
volant 

1 raqueta i 

volant per 
alumne 

Individual, repartits 

per l’espai 
15’ 

Tots tenen 
mateixes 
oportunitat

s, però no 
fixo 

l’objectiu. 

NO 

 4 Per parelles, un enfront de l’altre. 

Passades per baix. Per d’alt. I 

Calculeu la 

distància amb el 

1 raqueta per 

alumne i 1 

Per parelles, 

distribuïts per tot 

10’ No 

 

No 
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 lateral. company i la 

força del cop. 

volant per 

parella 

l’espai. 

Meitat dels 
alumnes 

començaran a una 
banda, i els altres a 
l’altra.  

5 També per parelles, hauran de fer 
passades mentre es desplacen de 

fons a fons del pavelló. Un davant 
de l’altra (un de cara i l’altra 
d’esquena). Un al costat de l’altre 

(un drive i l’altre revés). Un la 
passa per baix i l’altre per d’alt. 

El cop ha d’estar 
ben marcat per 

aconseguir la 
trajectòria que 
voleu 10’ 

No 
 

No 
 

6 Per parelles. Un de la parella 

comença al mig camp i ha d’anar 
fins la línia de fons fent un cop 

per baix cap a d’alt. L’objectiu ha 
de ser arribar amb menys cops 
possibles anar i tornar sense que 

caigui el volant. Després ho farà 
l’altre company de la parella. 

Penseu com heu 

de fer el cop per 
tal que vagi lluny 

5’ 

No 

 

No 

 

SÍNTESI 

7 Mateix exercici que el d’abans 

però ara amb cops per d’alt. 
5’ No No 

8 Per l’espai lliure, simulen un 

partit 1contra1. Perd el punt qui 
fa un mal cop o se li cau el volant 
a terra.  

Feu allò que hem 

practicat: 
desplaçaments i 
diferents cops 

Per parelles triades 

per ells.  

10’ NO No 
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9 Feedback i reflexió final Valoració sessió: 
desplaçaments 

depenent on vagi 
volant i 

empunyadura de 
la raqueta per fer 
cops 

Res Tot el grup 3’ No No 

Valoració Sessió:  
 

Els alumnes gaudeixen de la pràctica del bàdminton sobretot aquells que en saben més. Es nota qui havia fet alguna cosa d’esports de raqueta i 
qui no.  

El fet de treballar individualment fa que vagin més al seu ritme, i quan se’ls ajunta amb altres companys treballen millor ja que interaccionen 

entre ells. Possiblement hagi faltat un element competitiu en els exercicis per donar-li motivació. 

Tot i ser la primera sessió treballen bé, tot i que falta més ritme en segons quina activitat, ja que hi ha nivells molt dispers. Em demanen per fer 

partit ja, possiblement es podria haver fet un joc final.  

 

Sessió 2 METODOLOGIA I SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 

Objectius sessió Aprendre a realitzar el servei per baix 
Millorar els desplaçaments endarrere-endavant 

Aprendre les dimensions del terreny de joc 

1hora 10min. DESCRIPCIÓ DE 
 LES ACTIVITATS 

CONSIGNES 

 

MATERIALS 
RECURSOS 

ORGANITZACIÓ 
SOCIAL 

TEMPS ATENCIÓ 
DIVERSITAT 

ACTIVITATS 
AVALUACIÓ 

INICIALS 1 Escalfament lliure: escullen posició i 

jugadors per realitzar diferents cops. 

Practiqueu 

diferents cops 
mentre us aneu 
movent per 

1 raqueta i 

1 volant 
per alumne 
o cada dos 

Lliure, 

normalment per 
parelles o grups 
de 4 

5’ No No 
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l’espai 

2 Explicació sessió, objectius i 
organització 

Escoltar Res Tot el grup junt 2’ 
No No 

DESENVOLUPAMENT 3 Per l’espai lliurement aniran fent 
diferents cops individualment. 
Primer per baix. Per d’alt. Intercalar 

baix-d’alt.  
Intercalar drive-revés. 

Penseu com heu 
de tirar el volant 
per tal que no 

caigui 

1 raqueta i 
1 volant 
per alumne 

Individualment 10 Tots tenen 
mateixes 
oportunitats, 

però no fixo 
l’objectiu. 

NO 

4 Explicació servei per baix.  

Llavors per parelles hauran de 
col·locar-se un davant de l’altre i fer 
passades entre ells.  

Quan caigui el volant, hauran de 
realitzar correctament el servei. 

El servei per baix 

ha de ser de 
trajectòria 
ascendent i 

s’agafa el volant 
amb la mà no 

hàbil 

1 raqueta i 1 

volant per 
alumne o 
cada dos 

Per parelles 
triades per ells 

10’ 

No No 
5 Per parelles, comencen des del fons i 

han d’anar fins a l’altre fons. Hauran 

de colpejar el volant i deixar-lo caure 
individualment. Així faran el servei 

per baix. Un cop torni al lloc de destí 
sortirà l’altre company. Qui faci 
menys tocs guanya.  

El servei per baix 
ha de ser de 

trajectòria 
ascendent i 

s’agafa el volant 
amb la mà no 
hàbil 

10’ 

6 Per parelles, hauran de fer el servei 
per baix i cada cop que se serveixi 

l’altra haurà de retornar el volant. El 
que ha servit haurà de tocar la línia 
de fons i tornar ja que així treballarà 

el desplaçament endavant-endarrere.  

El servei per baix 
ha de ser de 

trajectòria 
ascendent i 
s’agafa el volant 

amb la mà no 
hàbil. 

1 raqueta i 1 
volant per 

alumne o 
cada dos 5’ No No 
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El desplaçament 
ha de ser ràpid i 

coordinat 

7 Per grups de 6. Es ficaran en dues 
files (3-3) una davant de l’altra. El de 

davant haurà de fer un servei per 
baix i el de davant l’haurà de tornar. 

Així rotativament i repetitivament.  
També es treballarà el desplaçament 
endavant-endarrere ja que s’hauran 

de desplaçar cap a l’altra fila.  

El servei per baix 
ha de ser de 

trajectòria 
ascendent i 

s’agafa el volant 
amb la mà no 
hàbil. 

 
El desplaçament 

ha de ser ràpid i 
coordinat 

1 raqueta per 
alumne i 3 
volants per 6 

Grups de 6 (3-
3) 

10’ No No 

8 Per grups de 4 (2 parelles) es 

col·locaran en els terrenys de joc 
però sense les xarxes ficades.  

Així, s’explicarà les mesures del 
terreny de joc i la funcionalitat.  
Hi haurà dos volants. Hauran de 

servir en diagonal i l’altra l’haurà de 
tornar intentant fer els màxims tocs 

possibles.  

El servei per baix 

ha de ser de 
trajectòria 

ascendent i 
s’agafa el volant 
amb la mà no 

hàbil. 
 

1 raqueta per 

alumne i 1 
volant per 

parella 

Grups de 4 
(2x2) 

5’ No No 

SÍNTESI 9 Partit 2x2 on si es falla un servei 
s’haurà de repetir per practicar-lo. 

Sense xarxes però en les pistes 
reglamentàries.  

El servei per baix 
ha de ser de 

trajectòria 
ascendent i 

s’agafa el volant 
amb la mà no 

1 raqueta 
per alumne i 

1 volant 
cada 4 

alumnes 

Grups de 4 
(2x2) 

 

10’ 

No No 
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hàbil. 

Penseu com 
desplaçar-vos 

depenent on vagi 
el volant 

1

0 

Reflexió final. Valoració sessió  i 

explicació servei per baix. 

 
Res Tot el grup 3’ No No 

Valoració sessió: 

El treballar amb parelles ajuda a que pugi la motivació de les tasques. Ja es veuen els rols de la classe i qui està predisposat a aprendre. Hi ha 
alumnes que a part que no se’ls hi dóna bé, no ajuden amb la seva actitud passiva. He de treballar amb aquests alumnes. Soc conscient que les 
tasques no ajuden, però possiblement donar-hi un plus més de motivació, tot i que siguin analítiques. 

Hi ha alguns alumnes que els hi costa fer el servei per baix i no aconsegueixo que ho facin bé, em desespero i els hi dic que ho facin per d’alt, 
però que comencin a jugar per enllaçar els cops. Podria haver-ho gestionat diferent i ser més empàtic. 

Estan còmodes perquè al final han fet partit i els ajuda a acabar la sessió molt millor.  

   

     

 

Sessió 3 METODOLOGIA I SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 

Objectius sessió Aprendre a realitzar el globus i el clear 
Enllaçar diferents cops per tal d’iniciar a jugar joc real 

Aprendre Normativa 

1h 10min. DESCRIPCIÓ DE 
 LES ACTIVITATS 

CONSIGNES 

 

MATERIALS 
RECURSOS 

ORGANITZACIÓ SOCIAL TEMPS ATENCIÓ 
DIVERSITAT 

ACTIVITATS 
AVALUACIÓ 

INICIALS 1 Escalfament lliure: escullen 
posició i jugadors per realitzar 

diferents cops. 

Practiqueu diferents 
cops mentre us aneu 

movent per l’espai 

1 raqueta i 1 
volant per 

alumne o cada 
dos 

Lliure, normalment 
per parelles o grups 

de 4 

5’ No No 
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2 Explicació sessió, objectius i 

organització 

Escoltar Res Tot el grup junt 2’ 
No No 

DESENVOLUPAMENT 3 Per parelles, hauran de 

col·locar-se en diagonal  fan 
el servei per baix i l’altre està 
obligat a tornar-la de globus.  

10 serveis per jugador. 
Intercanvi rols.  

El globus ha d’anar 

d’abaix a d’alt i de 
trajectòria 
ascendent.  

1 raqueta i 1 

volant per 
alumne o cada 
dos + 

XARXA 

Parelles, si no hi 

caben en el terreny 
de joc per grups de 
4.  

10’ No No 

4 Per parelles, es farà una 
progressió de l’exercici 
anterior. Ara hauran de fer el 

mateix però el que ha servit 
haurà de continuar jugant amb 

el cop de globus, els dos 
hauran de fer el globus, a 
veure quants en fan.  

El globus ha d’anar 
d’abaix a d’alt i de 
trajectòria 

ascendent.  
10' 
 

 
 

 
 
 

 
 

10’ 

5 Per acabar la progressió, es 

farà el mateix però s’afegirà el 
clear. Per tant, serviran, faran 

globus i després clear. I així 
contínuament, fent rutines.  

El globus ha d’anar 

d’abaix a d’alt i de 
trajectòria 

ascendent. 
El clear és un cop 
per d’alt que va de 

baix a d’alt.   

6 Per treballar el desplaçament, 

es col·locaran 4 cons en forma 
de creu. El que serveix haurà 
de moure’s i tocar un con cada 

cop que fa un cop. El company 
només podrà utilitzar per 

moure el rival, el globus i el 

El globus ha d’anar 

d’abaix a d’alt i de 
trajectòria 
ascendent. 

El clear és un cop 
per d’alt que va de 

baix a d’alt.   

1 volant per 

parella 
10’ No No 
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clear.  

Es canviaran rols.  

El desplaçament ha 

de ser ràpid, 
coordinat i depenent 

d’on vagi el volant 

7 Per parelles contra altres 
parelles, hauran de fer una 

síntesi dels dos cops, fent una 
rutina entre els 4:  

- Servei baix – globus - 
clear 

El globus ha d’anar 
d’abaix a d’alt i de 

trajectòria 
ascendent. 

El clear és un cop 
per d’alt que va de 
baix a d’alt.   

1 volant per 

parella o cada 4 

Grups de 4 (2x2) 10’ No No 

SÍNTESI 8 Partit per parelles  només es 
poden utilitzar el clear i el 

globus. Això farà que s’hagin 
de desplaçar. 
 

Explicació i aplicació de la 
normativa. 

El globus ha d’anar 
d’abaix a d’alt i de 

trajectòria 
ascendent. 
El clear és un cop 

per d’alt que va de 
baix a d’alt.   

El desplaçament ha 
de ser ràpid, 
coordinat i depenent 

d’on vagi el volant 

Grups de 4 (2x2) 

10’ No No 

9 Reflexió final. Valoració 

sessió  i explicació clear i 
globus. 

 

Res Tot el grup 3’ No No 

Valoració sessió: 

Com és un esport fàcil d’aprendre els cops bàsics, ja enllacen els cops però els hi costa acabar de fer-ho correctament. És normal acaben de 
començar. Ja es fan els seus grupets per nivells i encara que no sigui inclusiu, els hi va bé per gestionar el grau de l’aprenentatge segons la seva 
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ZDP.  

La normativa tampoc m’hi fixo gaire i presto atenció a que juguin i ja l’aprendran mentre juguin. 

Al fer les tasques més competitives tot i que siguin analítiques els hi puja l’emoció i el grau de motivació fent l’aprenentatge més significatiu. 

Ja es veuen cops interessants sobretot en el partit final. Es comencen a traspassar els aprenentatges tècnics però no els tàctics.  

 

 

 

Sessió 4 METODOLOGIA I SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 

Objectius sessió - Millorar drop i globus 

- Realitzar rutines per enllaçar els cops 
- Esbrinar quines emocions senten amb aquesta metodologia (identificació emocions)  

1h 10min. DESCRIPCIÓ DE 
 LES ACTIVITATS 

CONSIGNES 

 

MATERIALS 
RECURSOS 

ORGANITZACIÓ 
SOCIAL 

TEMPS ATENCIÓ 
DIVERSITAT 

ACTIVITATS 
AVALUACIÓ 

INICIALS 1 Escalfament lliure: escullen posició i 

jugadors per realitzar diferents cops. 

Practiqueu 

diferents cops 
mentre us aneu 
movent per 

l’espai 

1 raqueta i 1 

volant per 
alumne o 
cada dos 

Lliure, 

normalment 
per parelles o 
grups de 4 

5’ No No 

2 Explicació sessió, objectius i 

organització 

Escoltar Res Tot el grup 

junt 

2’ 
No No 

DESENVOLUPAMENT 3 Cop de drive alternat amb el revés (de 

cop per baix  globus o lateral) 

Heu de 
posicionar el cos 

correctament per 

1 raqueta i 1 
volant per 

alumne o 

Parelles, si 
no hi caben 

en el terreny 

10’ 
No No 
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Drive creuat 

Revés creuat 

a realitzar el cop. 

El cop va de baix 
a d’alt amb 

trajectòria 
ascendent. 

cada dos + 

XARXA 

de joc per 

grups de 4 
Lliurement 

4 Rutina per pensar: 

Si un company fa el cop creuat, l’altre 
l’haurà de fer paral·lel. 

Després es canvien els rols. 

Posicioneu el cos 

segons on 
vulgueu 

direccionar el 
cop. 

10’ 

5 Explicació DROP. 

Rutines tècniques: 
1.  

Rutina de servei baix – globus – drop  

canvi rols 

 

El drop és un cop 

alt però la seva 
trajectòria va a 

prop de xarxa, no 
com el Clear.  
Intenteu fer 

bones trajectòries 
en l’armat del 

braç 

10’ 

6 2.  

Rutina de servei baix – globus – drop  

 

El drop és un cop 
alt però la seva 

trajectòria va a 
prop de xarxa, no 

com el Clear.  
Intenteu fer 
bones trajectòries 

en l’armat del 
braç 

1 raqueta i 1 
volant per 

alumne o 
cada dos + 

XARXA 

Parelles, si no 
hi caben en el 
terreny de joc 

per grups de 4. 
Decideixen 

ells 

10’ No No 

7 3. Rutina de servei baix – globus – El drop és un cop 
alt però la seva 

Parelles, si no 
hi caben en el 

10’ No No 
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clear – drop  trajectòria va a 

prop de xarxa, no 
com el Clear.  

Intenteu fer 
bones trajectòries 
en l’armat del 

braç depenent del 
cop 

terreny de joc 

per grups de 4 
Decideixen 

ells 

SÍNTESI 8 Realització de partits.  
Explicació 4 eixos del bàdminton i 
sobretot com posicionar-se 

defensivament d’on colpegi el contrari 
 

Cada punt de Drop val x2 

Depenent on 
colpegi el 
contrari et 

col·locaràs més a 
prop o més lluny 

dels 4 eixos del 
camp. 
Practiqueu els 

cops que hem 
treballat avui 

fixant-vos en els 
elements tècnics 

1 raqueta i 1 
volant per 
alumne o 

cada dos + 
XARXA 

Grups de 4 
(2x2) 
Si sobra 

alguna 
parella que 

faci un 1x1 

10’ 

No No 

9 Explicació identificació emocions i 

contesta de l’Escala GES (Games 
emotion Scale).  

Responeu 

sincerament i 
obertament 

segons com us 
heu sentit 

Escala GES 
i bolígrafs 

Tot el grup 3’ No Si 

10 Reflexió final. Valoració sessió  i 

explicació Drop. 

 
Res Tot el grup 3’ No No 

Valoració sessió: 
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Tècnicament milloren perquè practiquen però noto que no segueixen l’exercici que els hi marco en algunes ocasions. 

Si hi ha errades tècniques molts cops no se’n surten per falta de força. 

Cooperació: No hi ha actituds cooperatives entre els companys, però tampoc reprimendes  

Emoció: 

Exercicis avorrits, es dispersen, i no presten gaire atenció.  

Els bons s’ho passen bé i els que no en saben tant, no gaire.  

Ja es varien els exercicis però els troben molt llargs, els hi dic el com, el què.  

 

Sessió 5 METODOLOGIA I SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 

Objectius sessió - Aprendre deixada i esmaixada amb exercicis analítics i reproductius amb el treball de les rutines 
- Esbrinar quines emocions senten amb aquesta metodologia (identificació emocions)  

1h 10min. DESCRIPCIÓ DE 
 LES ACTIVITATS 

CONSIGNES 

 

MATERIALS 
RECURSOS 

ORGANITZACIÓ SOCIAL TEMPS ATENCIÓ 
DIVERSITAT 

ACTIVITATS 
AVALUACIÓ 

INICIALS 1 Escalfament lliure: 
escullen posició i 

jugadors per realitzar 
diferents cops. 

Practiqueu diferents 
cops mentre us aneu 

movent per l’espai 

1 raqueta i 1 
volant per 

alumne o cada 
dos 

Lliure, normalment 
per parelles o grups 

de 4 

5’ No No 

2 Explicació sessió, 
objectius i organització 

Escoltar Res Tot el grup junt 2’ 
No No 

DESENVOLUPAMENT 3 Repàs de les rutines 
de setmana passada: 
Servei + globus + clear 

Practiqueu els cops 

treballats durant l’UD. 

1 raqueta i 1 

volant per 
alumne o cada 

Parelles, si no hi 

caben en el terreny de 
joc per grups de 4. 

10’ 

 
 

No No 
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+ drop + globus dos + XARXA Decideixen ells  

4 Explicació deixada. 
Per parelles  hauran de 

fer un servei baix i el 

company ha de fer una 

deixada. 10 repeticions 

per alumne (2 sèries)  

 

Heu de colpejar un 
cop suau i acompanyat 

per fer la deixada a 
prop la xarxa.  

Parelles, si no hi caben 
en el terreny de joc per 
grups de 4. 

Decideixen ells 

7’ 

5 Per parelles (1x1) un 
de la parella fa globus 
o drop i l’altra fa 
deixada. El que fa el 
globus ha de tocar la 
línia de fons per forçar  
a que hi hagi la 
deixada. Es canviaran 
els rols. 5’ per 
cadascun 

Desplaceu-vos ràpid 

per poder arribar. 
Observeu on està el 
company per poder-li 

fer la deixada. 
El peu contrari va per 

davant 

7’ 

6 Explicació esmaixada.  
La parella li enviarà el 
volant bombejat i 
practicaran el cop.  
10 repeticions per 
alumnes (2sèries) 

L’armat del braç és a 
d’alt, a la 

perpendicular. 
El colpeig és en 
direcció descendent i 

potent.  

Parelles, si no hi caben 

en el terreny de joc per 
grups de 4. 
Decideixen ells 

10’ No No 

7 Servei + Globus  + 
esmaixada. Aquesta 
seqüència  si la 
poden tornar bé. 10 
repeticions per cada 
membre de la parella.  

L’armat del braç és a 

d’alt, a la 
perpendicular. 
El colpeig és en 

direcció descendent i 
potent. 

Parelles, si no hi caben 
en el terreny de joc per 
grups de 4. 

Decideixen ells 

10’  No 
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Si la tornen que 
segueixin el punt. 
2 sèries. 

El peu contrari va per 

davant 

SÍNTESI 8 Partits de 2x2.  
Cada punt que es faci 

de deixada o esmaixada 
valdrà x2. 

Per tant, no només ens 
fixarem tàcticament 
sinó també que moguin 

el rival endavant-
endarrere.  

Observeu on està el 
rival per poder fer 

deixada o esmaixada 
en bones condicions. 

1 raqueta i 1 
volant per 

alumne o cada 
quatre + 

XARXA 

De 4 per 2x2 15’ No No 

9 Explicació identificació 
emocions i contesta de 
l’Escala GES (Games 

emotion Scale).  

Responeu sincerament 
i obertament segons 
com us heu sentit 

Escala GES i 
bolígrafs 

Tot el grup 3’ No Si 

10 Reflexió final. 

Valoració sessió  i 
explicació deixada i 
esmaixada 

 

Res Tot el grup 3’ No No 

Valoració sessió: 

Tècnicament practiquen moltes vegades el cop, tot i que sigui, reproductivament. Com no són tasques on hagin de pensar o aplicar-ho en joc real executen 

el moviment correctament però després no ho traspassen en un partit. No visualitzen tot i que coneixen l’intenció tàctica.  

La motivació, al ser tasques sempre iguals, hi ha alumnes que no donen màxims i no estan amb emocions positives, per tant, predisposats a aprendre  

No s’interactua amb els companys.  

El clima de classe no és positiu ni negatiu, sinó neutre.  

Fan la classe de bàdminton i s’en van a casa; sense més. Em sap greu! 
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Emocionalment, destaco apatia; i encara que intento motivar a través de la comunicació, es nota que se’ls hi fa pesat el bàdminton, fins quan fem partit.  

 

Sessió 6 METODOLOGIA I SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 

Objectius sessió - Repassar tots els cops tècnics a través de rutines (clear, drop, globus, deixada i esmaixada) 

- Dominar les “4 cantonades” i tenir consciència de les intencions tàctiques  

- Esbrinar quines emocions senten amb aquesta metodologia (identificació emocions)  

1h 10min. DESCRIPCIÓ DE 
 LES ACTIVITATS 

CONSIGNES 

 

MATERIALS 
RECURSOS 

ORGANITZACIÓ 
SOCIAL 

TEMPS ATENCIÓ 
DIVERSITAT 

ACTIVITATS 
AVALUACIÓ 

INICIALS 1 Escalfament lliure: escullen 

posició i jugadors per 
realitzar diferents cops. 

Practiqueu diferents 

cops mentre us aneu 
movent per l’espai 

1 raqueta i 1 

volant per 
alumne o cada 
dos 

Lliure, normalment 

per parelles o 
grups de 4 

5’ No No 

2 Explicació sessió, objectius i 
organització 

Escoltar Res Tot el grup junt 2’ 
No No 

DESENVOLUPAMENT 3 Repassar totes les rutines 
fetes anteriorment: aplicades 
al nivell dels alumnes. 

a) Servei baix, globus, 
drop  

b) Servei baix-globus-
clear-globus-drop 

c) Servei baix – globus –

clear-globus-drop-
deixada /esmaixada 

Executeu els cops 
correctament, 
sobretot en la 

preparació i armat 
del cop i en la 

col·locació dels 
peus. 

1 raqueta i 1 
volant per 
alumne o cada 

dos + 
XARXA 

Parelles, si no hi 
caben en el terreny 
de joc per grups de 

4. 
Decideixen ells 

30’ SI NO 

4 Realitzar els cops depenent 

del contrari. És a dir, si el 

Decidiu en funció 

d’on estigui el 
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rival ha fet un drop, doncs 
hauré de fer qualsevol altre 

que no sigui aquest. 
Així, contínuament. 

company i com 
vingui el volant 

5 Tàcticament treballaran les 4 

cantonades. D’aquí que cada 
cop que facin un de la parella 

haurà de tocar una de les 4 
cantonades. El rival haurà 
d’intentar canviar-li la 

dinàmica i observar on li pot 
tornar. 

Canviaran rols cada 5 punts. 
Així han de ser conscients de 
la intencionalitat tàctica 

Observeu on està el 

company per 
colpejar on no hi és. 

Feu servir els cops 
treballats 

1 raqueta i 1 
volant per 

alumne o cada 
dos + XARXA 

Parelles, si no hi 
caben en el terreny 
de joc per grups de 

4. 
Decideixen ells 

10’ No NO 

SÍNTESI 6 Realització de partits de 2x2. 
Si sobra alguna parella 1x1.  

 

Penseu com estan 
col·locats els rivals 

per colpejar el 
volant. 
Executeu 

correctament els 
cops tal com hem 
treballat. 

1 raqueta i 1 
volant per 

alumne o cada 
quatre + 
XARXA 

De 4 per 2x2 15’ No NO 

7 Explicació identificació 
emocions i contesta de 

l’Escala GES (Games 
emotion Scale).  

Responeu 
sincerament i 

obertament segons 
com us heu sentit 

Escala GES i 

bolígrafs 
Tot el grup 3’ No Si 

8 Reflexió final. Valoració 

sessió  i explicació deixada i 
esmaixada 

 

Res Tot el grup 3’ No No 
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Valoració Sessió: 

És una sessió de caràcter tàctic més que tècnic, per tant, els feedbacks van encarats a millorar la tàctica dels alumnes i així aplicar millor els 
elements tècnics. Tot i això, els hi costa molt decidir i només aquells que tenen intencions tàctiques són capaços de jugar amb intel·ligencia. No 

obstant, m’agrada perquè hi ha molts alumnes que ja coordinen diferents cops entre els companys, i es nota la millora. 

Emocionalment no hi ha conflictes i el clima és neutre però treballen. Tot i que treballen, falta emoció per tal de que hi hagi motivació per tal 
d’aprofundir en els elements tècnics. 

Hi ha bon ambient però no hi ha actituds cooperatives ni d’ajuda mútua, tot i que hi ha respecte entre ells.  

 

 

 

Sessió 7 METODOLOGIA I SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 

Objectius sessió Realitzar un torneig final per practicar els cops treballats i les intencions tàctiques 
Avaluar als alumnes tècnicament i tàcticament 

1h 10min. DESCRIPCIÓ DE 

 LES ACTIVITATS 
CONSIGNES 

 

MATERIALS 
RECURSOS 

ORGANITZACIÓ SOCIAL TEMPS ATENCIÓ 

DIVERSITAT 
ACTIVITATS 

AVALUACIÓ 

INICIALS 1 Escalfament lliure: escullen 

posició i jugadors per realitzar 
diferents cops. 

Practiqueu 

diferents cops 
mentre us aneu 

movent per 
l’espai 

1 raqueta i 1 

volant per 
alumne o cada 

dos 

Lliure, normalment 

per parelles o grups 
de 4 

5’ No No 

2 Explicació sessió, objectius i 

organització 
Explicació avaluació 

Escoltar Res Tot el grup junt 2’ 

No No 
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DESENVOLUPAMENT 3 Lliurement, els deixo 5’ per 

practicar alguna rutina o algun 
cop en especial per si volen 

ultimar per l’avaluació 

Practiqueu 

lliurement els 
cops treballats 

1 raqueta i 1 

volant per 
alumne o cada 

dos + XARXA 

Parelles, si no hi 

caben en el terreny 
de joc per grups de 

4. 
Decideixen ells 

5’ No No 

4 El torneig es fa per parelles 

contra altres parelles. Són 
partits a 1 joc i qui guanya em 

diu el resultat. És tots contra 
tots, però no informo qui 
guanya qui té més partits 

guanyats, sinó per tal que 
juguin. 

Repeteixo: mentre estan 
jugant estic avaluant a partir 
de les Graelles d’avaluació 1 i 

2 respectivament. 

Respecteu les 

normes i els 
companys. 

 
Intenteu variar 
els cops i fer-los 

correctament. 
 

Decidiu en 
funció de la 
posició del 

company, la 
vostra i de com 

vingui el volant. 

1 raqueta i 1 

volant per alumne 
o cada quatre + 

XARXA 

Grups de 4( 2x2) 40’ 

No. Molt 

malament 
perquè 

l’avaluació 
és per tots 
igual: sense 

valorar la 
millora o 

les 
habilitats 
individuals. 

Els ítems 
són iguals 

per tots 

Si 

SÍNTESI 5 Explicació identificació 
emocions i contesta de 

l’Escala GES (Games emotion 
Scale).  

Responeu 
sincerament i 

obertament 
segons com us 

heu sentit 

Escala GES i 
bolígrafs 

Tot el grup 3’ No No 

6 Reflexió final. Valoració 
sessió  i explicació deixada i 

esmaixada 

 
Res Tot el grup 3’ No Si 

7 Reflexió final   

Unitat didàctica: tècnica i 
intencionalitat tàctica 

 

Res Tot el grup 5’ No No 
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Identificació i gestió de les 

emocions. Per què ha servit? 

 

Valoració Sessió: 

Sóc conscient que l’avaluació que porto a terme no és la més adequada al que sento com a professor, a la meva essència; no és formativa. No 
obstant, el fet que fa que els hi surti millor sigui que ho fan a través del partit. Tot i això, no em dóna temps d’avaluar- los a tots i el que faig és 

que just abans d’acabar la classe, els que em falten, els hi faig fer específicament aquells cops per avaluar-los. Per tant, no sóc just en alguns per 
temes emocionals de pressió i efectivitat en els cops. Tot i això, observo millora tècnica i tàctica en gairebé tots els alumnes però trobo que els hi 

falta aquella emoció positiva que gaudeixen d’allò que fan.  

El torneig és com enganyar- los i donar-los-hi un premi per aguantar aquest tipus de metodologia, analítica i reproductiva. Gaudeixen jugant, fins 
i tot els que perden ja que veuen que ja juguen. Tot i això, al valorar les habilitats individuals hi ha moltes diferències entre els hàbils i els no 

hàbils. Per tant, aspectes com autoestima o valoració personal va molt lligada a com se li doni l’esport, d’igual manera que les notes, ja que no es 
valoren altres competències o altres experiències entre els propis alumnes o simplement la seva autonomia personal o presa de decisions. 

 

 

 

 

 

Unitat didàctica grup d’aprenentatge cooperatiu 

GRUP CLASSE DURADA PERÍODE CURS ESCOLAR PROFESSOR/A 
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COMPETÈNCIA Competència Contingut clau Continguts Criteris d’avaluació 

Aprendre-Aprendre Competència 3 Aplicar de 

manera eficaç les tècniques i 
tàctiques pròpies dels 
diferents esports  
 

CC6. Esports 

d’adversari. 

 

Aspectes tècnics, tàctics i 
reglamentaris bàsics dels 
esports individuals.  

 

7.Aplicar correctament els 
principals elements tècnics d’un 
esport individual.  

8. Utilitzar els principals elements 

tècnics i tàctics d’un esport 

col·lectiu o d’adversari en 

situacions senzilles. 

Social i Ciutadana  Competència 5. Gaudir amb 

la pràctica d’activitats físiques 
recreatives, amb una atenció 
especial a les que es realitzen 
en el medi natural  
 

CC7. Esports 

col·lectius. 

Aportació individual envers 
l’equip.  

 

9. Mostrar actituds de 

cooperació, tolerància i 

esportivitat en els esports i jocs 

col·lectius. 

Comunicativa i 

Lingüística 

Competència 6. Planificar i 

organitzar activitats en grup 
amb finalitat de lleure  

CC8. Valors i 

contravalors de 

 

 
Activitats fisicoesportives en 

9. Mostrar actituds de 

cooperació, tolerància i 

2n ESO B 
 

 8 sessions 2n trimestre 2015-16 Xavier Santaella 

ÀREES/MATÈRIES  TÍTOL I JUSTIFICACIÓ DE LA UNITAT 
Educació Física. Esports   Bàdminton SI T’EMOCIONES I COOPERES EL BÀDMINTON APRENDRÀS 

A partir de metodologies cooperatives entre els companys, els alumnes aprendran la tècnica i la tàctica 
d’aquest esport, principalment, amb SRP i valorant els encerts i errors dels companys. Per una altra 

banda, es tindran en compte les emocions dels alumnes per tal de potenciar l’aprenentatge significatiu 
més enllà dels continguts acadèmics, des de les consideracions pedagògiques de la Neuroeducació-

Física. 
En totes les sessions, els alumnes van del Jaume Callís al pavelló castell d’en Planes. A 
1’5 KM de distància i a 10’ aproximadament caminant, fent que es perdi temps de 
pràctica real. Tot i això, és una molt bona oportunitat per interaccionar amb els alumnes 
des d’una posició més propera. 
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 la societat 

aplicats a 

l’esport. 

el medi natural i urbà: 
planificació i pràctica  
 

 

esportivitat en els esports i jocs 

col·lectius. 

12. Conèixer els elements 

necessaris per planificar una 

activitat en el medi natural. 

Autonomia i Iniciativa 

Personal 

Competència 7. Utilitzar els 

recursos expressius del propi 
cos per a l’autoconeixement i 
per comunicar-se amb els 
altres  
 

CC11. 

Comunicació i 

llenguatge 

corporal. 

 
Relació entre cos i 
emocions.  

15. Mostrar disposició favorable a 

la desinhibició i expressió 

d’emocions. 

 
 

OBJECTIU ESPECÍFIC CONTINGUTS ESPECÍFICS  Nº INDICADORS D’AVALUACIÓ 
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Competència 3:  

Realitzar els elements tècnics 
correctament enfront un rival 
 

 
Realització dels elements tècnics 

correctament 
 
 

7 Realitza correctament els elements tècnics en una situació real de joc en 
la fase de preparació, d’armat del braç i del cop final. 

(Graella instrument 1) 
(Graella coavaluació 1) 

Competència 3: 

Portar a terme intencions 
tàctiques amb solvència durant 
una situació de joc real 

Realització dels cops amb una 

intencionalitat tàctica correcta en una 
situació real de joc 
 

8 Realitza els cops amb una intencionalitat tàctica correcta  

(Graella instrument 2) 

Competència 5: 

Cooperar amb els companys per 
ajudar-los a adquirir  les altres 
competències (intentar entendre 

interdependència positiva) 
 
 

Cooperació amb els companys per 

l’adquisició d’altres competències 

9 Participa en les activitats de cooperació amb una actitud activa i 

predisposada a cooperar  

(Graella instrument 4) 

Notes interdependència positiva    

a) “Quan creus que has ajudat al company a millorar?” 

b) “Quan creu el company que l’has ajudat a millorar?”  

Competència 5: 

Mostrar una actitud de respecte i 
tolerància cap a als companys  

Respecte i tolerància cap als 

companys 

9 Accepta l’ajuda dels companys 
(Graella instrument 4.1) 
 
Comunica amb respecte i tolerància als companys  
(Graella instrument 4.2) 
 

Competència 6;  
Participar en l’organització i 

realització del torneig final  

Participació en l’organització i portada 
a terme del torneig final 

12 Participa en l’organització del torneig  
(Respondre “fitxa organització torneig” + expressa a la sessió) 

Participa activament en el torneig 
(SI / NO) 
 

Competència 6;  

Respectar les decisions i 
opinions dels companys en 

Respecte envers les decisions i 

opinions dels companys 

9 Mostra una actitud respectuosa amb els altres companys per arribar a un 

consens SI / A VEGADES / NO 
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Argumentació competències (currículum):  

Comp 3: cal abordar el tractament dels esports com una manera de perfeccionar l’execució d’habilitats motrius tant des del seu vessant 

mecànic (tècnica) com des del vessant d’una correcta aplicació de les habilitats en l’espai, el temps, i en relació amb els companys i la situació 

de joc (tàctica). 

Comp. 5: Com que aquesta competència busca que l’alumne interioritzi estats emocionals de gaudiment individual i col·lectiu a través de la 

pràctica d’activitat física, el criteri de selecció de les activitats estarà condicionat per l’assoliment d’aquests estats emocionals de gaudiment i 

no pas per la tipologia o naturalesa de la mateixa activitat  

Comp. 6: Aquesta competència fa referència a la capacitat de planificació i organització d’activitats físiques col·lectives en temps  de lleure. 

Comp. 7: Aquesta competència contribueix especialment a la presa de consciència del propi cos i l’acceptació d’un mateix i dels altres. Assolir-

la comporta aplicar tècniques de comunicació i expressió corporal, individualment o en grups, per a la millora de la relació i comunicació amb 

els altres. 

Argumentació competències (pròpia): 

Comp 3: Al treballar un esport, l’aprenentatge anirà encarat a l’adquisició d’habilitats individuals en relació a la tècnica i a la tàctica, amb 

diferents metodologies, i el punt diferencial estarà en la cooperació dels companys per aprendre-les 

l’organització del torneig 

 
Competència 7:  
Participar en la identificació de 

les emocions amb la resposta de 
l’Escala GES.  

Participar en  la identificació de les 
emocions amb la resposta de l’Escala 
GES. 

15 Respon de l’1 al 10 les emocions que ha experimentat durant la sessió  
(Escala GES) 

 
Competència 7: 

Prendre consciència de les 
emocions experimentades durant 
l’UD. 

Consciència de les emocions 
experimentades durant l’UD  

15 Pren consciència de les emocions que ha experimentat  
(Graella instrument 3) 
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Comp. 5: S’enfocarà el gaudiment individual de la pràctica físico-esportiva, amb activitats creatives, innovadores, motivadores i que hi hagi 

interacció amb els companys. Tot i això, el més important serà prendre’n consciència. 

Comp. 6: Per introduir competències vivencials als alumnes, es considera important tenir la capacitat per prendre decisions conjuntament, 

arribar a un acord i compartir punts de vista per aconseguir l’objectiu comú. En aquest cas, hauran de marcar els punts i criteris bàsics per a 

l’organització i realització d’un torneig entre ells. Això si, no s’avaluarà quines decisions prenguin com a grup, sinó la decisió i la manera com 

ho fan (èmfasi en el respecte).  

Comp. 7: Aquesta competència estarà emmarcada en un la identificació i consciència emocional durant i posterior de la pràctica físico-

esportiva. Sobretot el treball anirà encarat a potenciar les habilitats socials i vincular-ho amb les emocions que sorgeixen, per poder identificar, 

prendre consciència i millorar la intel·ligència emocional.  

 

 

  



174 
 

Temporització  

SESSIÓ FASE CONTINGUTS PROPOSTA 

METODOLÒGICA 

1 Inicial Domini raqueta i volant  es farà per l’espai lliure, sense 

xarxes 

Desplaçaments curts i senzills (girs, amb un peu, frontals...). 

Jocs en parelles i petits grups 

2 Inicial Tècnica (Servei + posició bàsica + domini cop bàsic) 

Coneixement de la puntuació + terreny de joc 
Jocs + exercicis cooperatius 

3 Desenvolupament 

Tècnica (Clear + globus) 

Realització de partits 

Cooperació a través de l’ajuda mútua entre companys 

SRP 

CARTOLINA + GOMETS per 

EMOCIONS 

4 Desenvolupament Tècnica (drop) + Rutines tècniques 

Joc de la RODA practicant cops 

 Escala emocions GES + cooperatiu/emocional 

SRP + Graella Observació 

Company 

5 Desenvolupament Tècnica (Esmaixada + contradeixada) 

Tàctica (endavant – darrere) 

Realització de partits 

Escala emocions  GES  + cooperatiu/emocional 

Puzzle Aronson 

6 Desenvolupament Repàs de tots els tocs (Servei, Clear, Drop, Globus, drive, 

contradeixada i esmaixada). 

Realització de partits 

Escala emocions GES + cooperatiu/emocional 

“Guanya el repte, i ajuda al 

company” 

 

7 Final Rutines per practicar amb correccions dels companys 

Fitxa d’observació tècnica companys coavaluació 

Presa decisions en el format organitzatiu del torneig 

Coavaluació   Fitxa 

d’observació (companys) 

Organització Campionat 
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Sessions 

Sessió 1 METODOLOGIA I SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 

Objectius sessió Iniciar al bàdminton amb el domini de la raqueta i el control del volant  

Començar a interaccionar amb els companys 

Millorar els desplaçaments curts i senzills (girs, amb un peu, frontals...). 

1 hora i 10’ DESCRIPCIÓ DE 

 LES ACTIVITATS 
CONSIGNES 

 

MATERIALS 
RECURSOS 

ORGANITZACIÓ 

SOCIAL 
TEMPS ATENCIÓ 

DIVERSITAT 
ACTIVITATS 

AVALUACIÓ 

 

Escala emocions GES  + cooperatiu/emocional 

8 Final Realització del torneig final 

Avaluació final 

Escala emocions  GES + cooperatiu/emocional 

Avaluació  Fitxa observació 

(professor) 

 

Període fora de pràctiques 
Rúbrica per a la consciència i regulació de les seves emocions  
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INICIALS 1 Escalfament lliure: escullen 
posició i jugadors per realitzar 

diferents cops. 

Practiqueu diferents 
cops mentre us aneu 

movent per l’espai 

1 raqueta 
i 1 volant 

per 
alumne o 

cada dos 

Lliure, 
normalment per 

parelles o grups de 
4 

5’ No No 

2 Explicació sessió, objectius i 
organització 

Escoltar Res Tot el grup junt 2’ 
No No 

DESENVOLUPAMENT 
 

 

3 Tocs per l’espai individualment.  
Variants:  

- Cops fluixos des de sota 
- Cops alts des de sota 
-  1 cop amb drive, 1 cop 

amb revés 
- 1 cop des de sota 

(globus) 1 cop des de 
d’alt (clear-drop) 

- Cop des de sota cap a 

d’alt i fer un gir i tornar-
li a donar sense que 

caigui. 
Es motivarà amb puntuacions, a 
veure qui ha fet més.  

Comenceu a 
familiaritzar-vos amb 

el volant i la raqueta 
amb diferents cops.  
 

A veure qui en fa més 
1 raqueta i 

1 volant 
per alumne 

Individual 10’ 

No No 

4 Per parelles, hauran de fer el joc 
del mirall. El que fa de mirall 

haurà de fer diversos tocs per 
l’espai i el de darrere l’ha de 
seguir. Es canvien els rols. 

Heu d’intentar imitar 
el que té el rol 

protagonista 

1 raqueta 
per 

alumne i 
1 volant 
per grup 

(parelles, 
de3 i de 

6)  
 

Parelles 
 

 
 
 

 
 

 
Grups de 6 

10’ 

5 Per grups de 6, un volant. 

Hauran de fer una rotllana i el 
que comença a colpejar el volant 

l’ha de tirar cap a la seva dreta. 
A veure quantes voltes fan.  
La variant es girar la volta. 

 
 

 

Penseu com 

col·locareu la raqueta 
i el cos quan colpegeu 

cap al costat. 
5’’ 
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6 Mateixos grups, hauran de 
separar-se en un espai reduït i el 

nom que digui aquell que 
colpeja primer el volant l’haurà 

d’anar a buscar. Element 
competitiu de sumar punts. 

 

5’ No No 

7 Competició per relleus. 

En grups de 6 igualment es 
divideixen 3-3.  

Han d’anar de lateral a lateral i 
després tornar on estan els 
companys amb diferents cops: 

Primer des d’abaix, des d’alt, 
drive + revés, anant donant un 

gir i com ells vulguin. 

10’ 

  
8 Competició per relleus per grans 

grups. Aquests dos equips 

competiran junts. La mateixa 
dinàmica però ara són passades 
(drive, revés, per sota, per d’alt) 

entre dos companys. Quan 
arriben surten els dos següents. 

Penseu la manera de 
colpejar més còmode 

 
Penseu com colpejar 
el volant per avançar. 

Proveu diferents cops. 

12 (6x6) 10’ 

SÍNTESI 9 Joc de la roda. Grups de 6. Qui 
la passa a l’altre camp ha de 
girar cap a la seva dreta i anar a 

aquell camp.  

Colpegeu i just 
desplaceu-vos a l’altre 
camp. 

Grups de 6 10’ 
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Sessió 2 METODOLOGIA I SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 

Objectius sessió Millorar la tècnica (Servei + posició bàsica + domini cop bàsic) del bàdminton 
Conèixer la puntuació i el terreny de joc 

1 hora i 10’ DESCRIPCIÓ DE 
 LES ACTIVITATS 

CONSIGNES 

 

MATERIALS 
RECURSOS 

ORGANITZACIÓ 
SOCIAL 

TEMPS ATENCIÓ 
DIVERSITAT 

ACTIVITATS 
AVALUACIÓ 

INICIALS 1 Escalfament lliure: escullen Practiqueu 1 raqueta i 1 Lliure, 5’ No No 

1

0 

Feedback i reflexió final Valoració sessió: 

desplaçaments 
depenent on vagi 

volant i empunyadura 
de la raqueta per fer 
cops 

Res Tot el grup 3’ No No 

Valoració Sessió:  

 
Tot i que, no haguem començat a fer situacions reals de partit, aquests jocs motiven a l’alumnat i el fan ser partícip de l’aprenentatge. S’ho 
passen bé, i sense incidir en els gests tècnics practiquen l’esport. Al ser repte es motiven. Tot i això, trobo que no tots tenen la mateixa emoció 

per les dinàmiques i hauria de trobar algun punt que tots s’ho passessin bé o buscar estratègies per tal de motivar a aquests alumnes (pocs però 
hi són).  

No s’ha treballat l’aspecte emocional però a vegades no és necessari, el fet de compartir ja indirectament es treballa el que passa que falta la 
consciència. 

Finalment, tampoc s’incideix en el treball cooperatiu però ja s’introdueixen tasques amb elements cooperatius i d’interacció positiva entre els 

companys. 
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posició i jugadors per realitzar 

diferents cops. 

diferents cops 

mentre us aneu 
movent per 

l’espai 

volant per 

alumne o cada 
dos 

Ja col·loquen 
les xarxes 

normalment per 

parelles o grups de 
4 

2 Explicació sessió, objectius i 

organització 

Escoltar Res Tot el grup junt 2’ 
No No 

DESENVOLUPAMENT 
 

 

3 Joc dels paquets. Per parelles, 

agafen volant i per escalfar han 
d’anar fent-se passades amb la 
raqueta per l’espai. Quan digui 

un número han d’agrupar-se pel 
número que digui. 

Aneu-vos movent 

per l’espai fent 
passades. 
Us heu d’agrupar 

ràpid. 

1 raqueta per 
alumnes i 1 

volant cada dos 

Parelles i tot el grup 
junt  

10’ No No 

4 Explicació servei per baix. Per 
parelles, comencen des del fons i 
han d’anar fins a l’altre fons. 

Hauran de colpejar el volant i 
deixar-lo caure individualment. 

Així faran el servei per baix. Un 
cop torni al lloc de destí sortirà 
l’altre company. Qui faci menys 

tocs guanya.  

El servei per baix 
ha de ser de 
trajectòria 

ascendent i 
s’agafa el volant 

amb la mà no 
hàbil 

1 raqueta i 1 
volant per 
alumne. Les 

següents 1 
volant cada 

parella 
 

Parelles, si no hi 
caben en el terreny 
de joc per grups de 

4. 
Decideixen ells 

 
 
Parelles, si no hi 

caben en el terreny 
de joc per grups de 

4. 
Decideixen ells 

10’ 

No No 

5 Petanca-bàdminton. Per 
practicar el servei baix. Hauran 

de marcar una zona determinada 
al camp contrari. Qui més 
s’aproximi servint guanya.  

El servei per baix 
ha de ser de 

trajectòria 
ascendent i 
s’agafa el volant 

amb la mà no 
hàbil 

10’ No No 



180 
 

6 Per grups de 4 (2x2) en els 
terrenys de joc hauran de fer un 

servei baix en diagonal i l’altre 
company també. Per tant es juga 

en dos volants alhora en 
diagonal. 
També s’hauran de fixar en la 

posició bàsica al rebre el volant. 

El servei per baix 
ha de ser de 

trajectòria 
ascendent i 

s’agafa el volant 
amb la mà no 
hàbil. 

 
Col·loqueu-vos 

en la posició 
bàsica, i 
corporalment 

correctament per 
rebre el volant en 

millors 
condicions.  

Grups de 4 i després 

de 6 

10’ No No 

7 Per grups de 6. 3 hauran de 
ficar-se a la línia de fons i 3 a 

l’altra en fila. Es servirà i hauran 
d’anar darrere dels companys 
ràpidament. Per tant, el següent 

ha de seguir jugant i així 
rotativament fins que acabi el 

punt.   

10’ No No 

SÍNTESI 8 Partits 2x2. S’explicarà la 
normativa i la reglamentació. 

Ens fixarem en el servei i en la 
posició bàsica. 

Seguiu la 
normativa, i 

sobretot 
practiqueu el 

servei baix. No 
passa res si erreu. 

4 (2x2) 10’ 

No No 

9 Feedback i reflexió final Valoració sessió: 

desplaçaments 
depenent on vagi 

volant i 
empunyadura de 
la raqueta per fer 

cops 

Res Tot el grup 3’ No No 
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Valoració Sessió:  

En comparació, a l’altre grup es treballa millor ja que són tasques més enèrgiques i motivadores. Tot i això, trobo a faltar quelcom que la faci 
especial. Hi ha interacció entre ells però no lluiten pel mateix objectiu. Per tant, he de buscar alternatives metodològiques per donar qualitat a la 

sessió i buscar la vinculació amb altres competències. 

Es nota molt qui li agrada i se li dóna bé, i a qui no. Possiblement aquells que estan entremig els engresco però com a l’altra sessió aquells que 
no els hi agrada els hi costa enganxar-s’hi. A més, hi ha un alumne que distorsiona el grup i impedeix en algunes ocasions seguir la dinàmica 

natural i preestablerta.  

Tot i això, ja no són tasques analítiques i ho agraeixo pel seu aprenentatge. Malgrat això també he de valorar quina és la millor manera per 

aprofitar del tot el temps de pràctica. 

 

 

Sessió 3 METODOLOGIA I SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 

Objectius sessió Millorar la Tècnica (Clear + globus) amb la proposta metodològica SRP (Ramírez, 2012) 

Cooperar entre els companys acceptant l’ajuda i predisposat a donar-la. 

Identificar les emocions que sorgeixen durant la pràctica amb els companys 

1 hora i 10’ DESCRIPCIÓ DE 
 LES ACTIVITATS 

CONSIGNES 

 

MATERIALS 
RECURSOS 

ORGANITZACIÓ 
SOCIAL 

TEMPS ATENCIÓ 
DIVERSITAT 

ACTIVITATS 
AVALUACIÓ 

INICIALS 1 Escalfament lliure: escullen posició 
i jugadors per realitzar diferents 

cops. 

Practiqueu 
diferents cops 

mentre us aneu 
movent per 
l’espai 

1 raqueta i 1 
volant per 

alumne o cada 
dos 
Ja col·loquen 

les xarxes 

Lliure, 
normalment per 

parelles o grups 
de 4 

5’ No No 
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2 Explicació sessió, objectius i 
organització 

Escoltar Res Tot el grup junt 2’ 
No No 

3 Cucurucú. Amb ritme musical, un 
alumne fa un moviment determinat i 
els companys l’han de repetir en 

cadena. Objectiu: començar la 
sessió amb un exercici d’educació 

emocional diferent 

Seguir el ritme 
constant. 
No heu de tenir 

vergonya 

Res Rotllana tot el 
grup classe 

5’ 

Si No 

DESENVOLUPAMENT 
 

 

4 SRP: Cop de CLEAR.  

S’explica quin cop és, d’on colpeja 

el jugador i on ha d’arribar el volant 
i com s’executa tècnicament. Hi ha 

3 ítems que s’escriuen a una pissarra 
per tal que els vegin: 

a) El peu contrari de la mà que 

agafa la raqueta està avançat  
b) L’armat del braç comença 

darrere flexionant el colze i 
acaba davant 

c) El cop ha de ser a d’alt de tot 

en la vertical de les espatlles. 
 

SRP: Cop de GLOBUS.  

a) El peu contrari de la mà que 
agafa la raqueta està avançat  

b) L’armat del braç és amb el 
braç estirat. 

c) El cop va de darrere cap 

endavant 
Es col·loquen per parelles. Un de la 

Accepteu l’ajuda 
del company 

 
Ajudeu al 

company per tal 
d’ajudar-lo a 
millorar. 

 
Fixeu-vos amb 

els ítems 
preestablerts de 
cada cop. 

1 raqueta i 1 

volant per 
alumne o cada 
quatre + 

XARXA 
 

Correccions per 
parelles però 
s’agrupen de 4 

en 4. 

30’ Si si 
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parella juga contra un company de 

l’altra parella exercitant el màxim 
de cops possible el cop a treballar. 

Mentrestant, l’altre company de la 
parella ha d’observar-lo i tenir 
presents els tres ítems per tal de que 

millorin els dos.  
És important que després es 

comentin els errors i encerts, i 
després es canviïn els rols.  
Després, un cop hagin fet això, es 

passa en els grups de 4 i es passa a 
la fase de RECORD, valorant entre 

tots com ha anat. Finalment, els 
deixo 2-3 minuts per projectar el 
que han après. 

 
 

5 Poso gomets a les emocions 

Després d’això, els alumnes van 
enganxant diferents gomets 

depenent de com se senten 
emocionalment. L’objectiu és 

comprovar quines implicacions 
emocions té el fet de treballar amb 
SRP. La llegenda és la següent: 

Gomet verd: emoció positiva 
Gomet vermell: emoció negativa 

Gomet blau: no em molesta que el 
company em corregeixi 

Feu-ho amb 
sinceritat segons 
el que hagueu 

sentit. 

Cartolina  
Gomets 
Bolígrafs  

Per grups de 8 10’ Si No 
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Gomet groc: molesta que el 

company em corregeixi. 
SÍNTESI 6 Situacions reals de joc amb partits, 

ells decideixen les parelles. X2 
punts cada punt amb clear o globus.  
 

Traspasseu el 

que heu après al 
joc real. 

4 (2x2) 10’ No No 

7 Reflexió final encarada a tres 
aspectes: 

Cops treballats tècnicament 
Interacció amb els companys a 
través d’SRP 

Identificació emocional (ed. 
Emocional) 

Escoltar i 
intervenir 

Res Grup junt 5’ 

No No 

Valoració Sessió:  
Es treballa la tècnica, la cooperació i les emocions.  

Amb la dinàmica del “Cucurucú” tenen vergonya, i els hi costa expressar-se lliurement. Tot i això, riuen i l’objectiu de començar la sessió amb 

una activitat d’Educació Emocional per tal de començar amb bon peu es compleix. S’han de trencar barreres envers l’expressió corporal. 

Tècnicament milloren practicant. Els hi falta força, però es veu una millora inicial fins al final. Es donen compte dels errors tècnics observant i 

així ho traspassen al final.  

Cooperant els hi costa observar, i detectar els errors. Tot i això, el que més els hi costa és comunicar els errors i encerts dels companys. Sóc jo 
el que vaig darrere d’ells per tal que ho facin. Un altre aspecte és acceptar l’ajuda dels companys depenent de la parella. És curiós que els que 

en saben més són els que cooperen menys (només pensen en ells).  
Un altre aspecte que m’he trobat és que volen jugar i no observar. Per tant, les tasques d’SRP han de ser motivadores, sinó no serveix de res la 

proposta perquè no hi ha emoció positiva.  

Emocionalment, com que treballen amb parelles que tenen apreci perquè les han escollit ells, doncs senten emocions positives durant la tasca i 
el fet que el company l’observi i l’ajudi a millorar. No obstant, surten “cosetes” com el fet de: “no en se jo”; “no fa cas de les meves 
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correccions”; “si no em diu res bé, ho faig tot bé”.  

La dinàmica de la cartolina i els gomets afavoreix a la identificació i consciència de les emocions sobretot amb els companys.  

 

 

Sessió 4 METODOLOGIA I SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 

Objectius sessió Millorar la Tècnica (drop) + i aplicar-ho amb Rutines tècniques a través de la proposta metodològica SRP. 

Cooperar amb el company per tal d’ajudar-lo a millorar, i acceptar l’ajuda. 

Identificar les emocions per tenir consciència i poder treballar emocionalment. 

1 hora i 10’ DESCRIPCIÓ DE 
 LES ACTIVITATS 

CONSIGNES 

 

MATERIALS 
RECURSOS 

ORGANITZACIÓ 
SOCIAL 

TEMPS ATENCIÓ 
DIVERSITAT 

ACTIVITATS 
AVALUACIÓ 

INICIALS 1 Escalfament lliure: escullen 
posició i jugadors per realitzar 

diferents cops. 

Practiqueu 
diferents cops 

mentre us aneu 
movent per 

l’espai 

1 raqueta i 1 
volant per 

alumne o cada 
dos 

Ja col·loquen 
les xarxes 

Lliure, 
normalment per 

parelles o grups de 
4 

5’ No No 

2 Explicació sessió, objectius i 

organització 

Escoltar Res Tot el grup junt 2’ 
No No 

3 Com és carnaval. Per grups de 4. 
Representen ràpidament una 
situació quotidiana. 

No tingueu 
vergonya. 
No es val parlar 

ni fer sons.  

Res Grups de 4 10’ 

Si No 

DESENVOLUPAMENT 
 

4 SRP   

Millorar el Drop. 

Accepteu l’ajuda 

del company 

1 raqueta i 1 

volant per 

Correccions per 

parelles però 
20’ Si SI 
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 Els ítems són: 

- Un peu més avançat que 
l’altre 

- L’armat del braç 
comença a d’alt i acaba 
just a la vertical 

- El cop és a d’alt de tot i 
va de d’alt a baix. 

En comparació a la passada 
sessió, ara ho faran amb situació 

de partit per no perdre la 

motivació. Per tant, 1x1 i els 
altres dos companys observen 

per després comunicar- li. Es 
canvien els rols. 

 

Ajudeu al 
company per tal 

d’ajudar-lo a 
millorar. 
 

Fixeu-vos amb els 
ítems 

preestablerts de 
cada cop. 

alumne o cada 

quatre + 
XARXA 

 

s’agrupen de 4 en 4. 

5 Per treballar les rutines 

tècniques que marca el professor 
del grup, es fa en format de 

competició. És a dir, en format 
de partit però obligat fer aquesta 
seqüència o intentar-ho. 

Per tant, les rutines són: 
Servei baix-drop-globus 

Servei baix – drop –globus – 
clear 

Enllaceu els cops 

amb l’element 
tècnic correcte 

 
Colpegeu segons 
com us vingui el 

volant i on el 
voleu enviar 

1 raqueta i 1 

volant per 
alumne o cada 

quatre + 
XARXA 
 

Grups de 4 (2x2) 10’ 

No No 

6 Joc de la roda. Grups de 6.  
Si es queda eliminat, el de fora 

escull un company i li comunica 
que pot millorar entorn els tres 

cops treballats. 

Accepteu l’ajuda 
del company 

 
Ajudeu al 

company per tal 

10’ No SI 
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d’ajudar-lo a 
millorar. 

SÍNTESI 7 Realització de partits per 
parelles. Cada punt de drop val 

x2. 

Si colpegeu de 
Drop penseu en 

tot el que heu 
après gràcies al 
company i 

observant (3 
indicadors) 

4(2x2) 10 

No No 

8 Explicació identificació 
emocions i contesta de l’Escala 
GES (Games Emotion Scale).  

Responeu 
sincerament i 
obertament 

segons com us 
heu sentit 

Escala GES i 
bolígrafs 

 

Tot el grup 

 

3’ 

 

No 

 

No 

 

9 Reflexió final. Valoració sessió  
i explicació Drop. 

 
Res Tot el grup 3’ No No 

Valoració Sessió:  

primer de tot, amb la dinàmica de caràcter emocional, ja es trenca el gel i es comença diferent la sessió donant aquell sentit vivencial a les 
sessions d’Educació Física. 

Aprenentatge DROP els hi costa fer el cop però l’entenen, saben quin és i com es fa. Alguns el fan millor que altres. 

Per una altra banda, a l’hora de corregir ja han agafat la dinàmica però es cansen, els avorreix. Per tant, la clau és fer-los-hi fer amb fitxa per 
valorar a veure que milloren i puntuar-ho. Està bé fer SRP però quan ja porten unes sessions fetes, es perd la motivació i s’han de buscar altres 

dinàmiques i/o alternatives metodològiques i pedagògiques. 

Emocionalment, òbviament, surten coses, moltes coses. Els bons que van de sobrats ho fan despectivament, ho fan pensant amb la competició i 

no ajudant als demés. Òbviament, que les noies que no en saben tant, se’ls hi baixa l’autoestima perquè creuen que els que els hi estan corregint 
ho fan despectivament i mirant malament. Molt bon treball emocional, sobretot en la reflexió final, que no és qui guanya sinó que un cop sabem 
tant, el que hem de fer és intentar ser company, humil i ajudar als demés a millorar. 
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Per una altra banda, veig que hi ha molt bona harmonia en el grup classe, ja que els hi agrada l’esport i gaudeixen amb els equips que s’han 

format i els jocs finals. ALEGRIA  EMOCIÓ. Ja ho exposen per primer cop en l’Escala GES. 

Cooperativament els hi costa, que els hi surti de dins. Hauré de buscar alternativa en forma de que si el company no coopera, no s’aconsegueix 

l’objectiu. En forma de repte. Deu ser la manera.  

SRP:  

Considero que tenen més present les consignes dels cops aquests alumnes que no els altres. Per tant, amb SRP cognitivament se’ls hi queda 

millor (procés de metacognició). 

 

 

 

Sessió 5 METODOLOGIA I SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 

Objectius sessió Aprendre la deixada (Push i Net-drop) i l’esmaixada amb la proposta metodològica: puzle Aronson. 

Desenvolupar habilitats socials ajudant als companys explicant el cop.  

Identificar les emocions per tenir consciència i poder treballar emocionalment. 

Realitzar durant el partit accions tàctiques d’endavant-endarrere per moure al contrari 

 

1 hora i 10’ DESCRIPCIÓ DE 
 LES ACTIVITATS 

CONSIGNES 

 

MATERIALS 
RECURSOS 

ORGANITZACIÓ 
SOCIAL 

TEMPS ATENCIÓ 
DIVERSITAT 

ACTIVITATS 
AVALUACIÓ 

INICIALS 1 Escalfament lliure: escullen 
posició i jugadors per realitzar 

diferents cops. 

Practiqueu 
diferents cops 

mentre us aneu 
movent per 
l’espai 

1 raqueta i 1 
volant per 

alumne o 
cada dos 
Ja 

Lliure, normalment 
per parelles o grups 

de 4 

5’ No No 
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col·loquen 

les xarxes 

2 Explicació sessió, objectius i 
organització 

Escoltar Res Tot el grup junt 2’ 
No No 

3 Joc de l’atrapada. L’única cosa 

que si mentre estàs donant una 
abraçada a un company no et 

poden atrapar.  

No tingueu cosa a 

abraçar-vos amb 
els companys. 

Si us abraceu no 
us poden atrapar.  

Res Tot el grup junt 3’ 

No No 

DESENVOLUPAMENT 4 Proposta metodològica Puzzle 

Aronson: (Material sessió 5).  
Hi ha tres grups i cada grup 

tindrà un element tècnic que 
haurà de treballar i després 
ensenyar-lo als companys. 

1. Ensenyo per grups 

  Consignes 

tècniques  

a) Deixada (Push) 

b) Deixada (Net-Drop) 

c) Esmaixada  

2. Decideixen exercici 

per poder-lo millorar 

  SINÓ PROFESSOR 

FA DE GUIA 

3. Ensenyen l’element 

Llegiu i ateneu-

vos bé als ítems 
de cada cop. 

 
Quan decidiu els 
exercicis heu de 

pensar que 
s’atengui al vostre 

cop. 
 
Deixeu-vos 

ajudar i escolteu 
als companys el 

cop que us 
expliquen. 
 

Comuniqueu als 
companys el 
vostre cop per tal 

que puguin 
millorar. 

1 raqueta i 
volant per 
persona + 

material 
didàctic 

Grups de 8 i un de 7 30’ Si Si 
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tècnic als companys 

que normalment van 

junts. 

 ES CORREGEIXEN ENTRE 

ELLS PER APRENDRE I 

MILLORAR 

 

SÍNTESI 5 Partits per parelles. Això si, 
explico tàcticament que és 

important moure al rival 
endarrere-endavant per dominar 

el punt. 
L’única norma durant els partits 
és que si fan punt de deixada o 

esmaixada val x2. 
Tot i això, em faig pesat en que 

han de respectar i cooperar entre 
ells.   

Intenteu moure al 
contrari endavant-

endarrere segons 
com estigui situat. 

 
Penseu en els 
indicadors de la 

deixada i 
esmaixada 

 
Respecteu i 
coopereu amb els 

companys. 
 

1 raqueta i 1 
volant per 

alumne o 
cada dos + 

XARXA 
 

4 (2x2) 25’ No No 

6 Explicació identificació 
emocions i contesta de l’Escala 
GES (Games emotion Scale).  

Responeu 
sincerament i 
obertament 

segons com us 
heu sentit 

Escala GES i 
bolígrafs 

 

Tot el grup 

 

3’ 

 

No 

 

No 
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7 Reflexió final. Valoració sessió  

i explicació Drop. 

 

Res Tot el grup 3’ No 

No 

 
 

 
 
 

 
 

Valoració Sessió:  

 

Una sessió brutal.  

Aprenen els elements tècnics correctament ja que interioritzen els aprenentatges. El fet d’ensenyar als demés els hi dóna un plus, i escolten per 

ajudar.  

Emocionalment, s’ho passen molt bé i gaudeixen començant ja pel joc d’Educació Emocional. Per tant, estan més actius i més concentrats. El 

que fan és aprendre gaudint. Emocionalment s’ho van passar bé per la innovació de la proposta metodològica.  

Per una altra banda, cooperativament estan més predisposats a aprendre amb aquesta metodologia i els hi agrada. Per tant, intenten cooperar 

entre ells per assolir l’objectiu. Un altre aspecte que tenen és l’autonomia que els hi deixo i els fa potenciar la seva pràctica i aprenentatge.  

Finalment, el fet de competir cooperant  per parelles aprofundeix en el treball cooperatiu.  

Hi ha música a la sessió i dóna un caire vital a la sessió i a les emocions positives. 

MOLT CONTENT per observar que aprenen gaudint, i el més sorprenent és que és la sessió que menys he intervingut. 

 

 

Sessió 6 METODOLOGIA I SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 
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Objectius sessió Repassar tots els cops treballats (drop, clear, globus, servei baix, deixada i esmaixada) amb la dinàmica: “Repte”. 

Comunicar als companys allò que poden millorar. 

Treballar les emocions positives i negatives envers les nostres expectatives i habilitats. 

Identificar les emocions per tenir consciència i poder treballar emocionalment. 

 

1 hora i 10’ DESCRIPCIÓ DE 

 LES ACTIVITATS 
CONSIGNES 

 

MATERIALS 
RECURSOS 

ORGANITZACIÓ 

SOCIAL 
TEMPS ATENCIÓ 

DIVERSITAT 
ACTIVITATS 

AVALUACIÓ 

INICIALS 1 Escalfament lliure: escullen 

posició i jugadors per realitzar 
diferents cops. 

Practiqueu 

diferents cops 
mentre us aneu 

movent per 
l’espai 

1 raqueta i 1 

volant per 
alumne o cada 

dos 
Ja col·loquen 
les xarxes 

Lliure, 

normalment per 
parelles o grups 

de 4 

5’ No No 

2 Explicació sessió, objectius i 

organització 

Escoltar Res Tot el grup junt 2’ 
No No 

3 En grups de 7/8 han d’imitar una 
situació d’una emoció en un 

partit. Per exemple: no em surt 
res i estic enfadat o sóc molt bo i 
sóc un prepotent i estic molt 

content.  

Penseu en alguna 
emoció viscuda 

en un partit i 
representeu-la als 
companys. 

Res Grups de 7-8 10’ 

Si No 

DESENVOLUPAMENT 4 Activitat denominada: “Repte” 

que després passarà a ser “repte 
cooperatiu”.(material sessió 6). 
 

Primer hauran d’escriure en una 
fitxa, el seu nom, la posició 

inicial i, el seu pseudònim si 
volen. 

Estan a 

l’explicació  
1 raqueta i 1 
volant per 

alumne o cada 
dos + XARXA 
 

Van per lliure 
però obligatori 

ajuntar-se per 
parelles.  

40’ 

Si. Ja que els 

que estan per 
sota s’igualen 
amb els del 

seu nivell. 
Tots tenen 

les mateixes 
possibilitats 

Si  
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El que hauran de fer és reptar-se 

un a l’altre per tal d’avançar 
posicions, sempre relacionats 

amb els cops treballats.  
Aleatòriament, es col·loquen els 
papers al terra i ja poden 

començar a jugar amb les 
següents consignes /normes. 

- Han d’estar relacionats 

amb els cops que hem 

treballat.  

- 3 per sobre teu i 

obligatori deixar-se 

- Últim al primer es pot 

reptar 

- Si és partit ha d’estar 

encarat a un o dos cops. 

Per ex: només es pot 

deixada i drop. 

- Si es fa x rutines a qui se 

li caigui el volant. 

- Jocs: punteria, roda… 

EL + IMPORTANT ÉS 

QUE EL QUI GUANYA, 

PER PODER AVANÇAR-

LO HA D’EXPLICAR AL 

QUE HA PERDUT COM 

ja que 

escullen ells 
els reptes i 

els hi dones 
importància.  
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ES FA MILLOR I EL 

QUE HA PERDUT 

ACCEPTAR-HO SINÓ 

BAIXA 5 POSICIONS 

 

SÍNTESI 5 Explicació INTENCIÓ 

TÀCTICA  LES 4 

CANTONADES. 

Tàcticament ser curosos en 

treballar i ser conscients del 

domini de les 4 cantonades per 

dominar el punt i moure al rival.  

Es farà un 2x2 entre els 
companys tenint present les 4 
cantonades. I es passarà a fer la 

mateixa dinàmica que abans 
però amb cooperació per tant: 

“Repte cooperatiu”. 

Penseu on està el 
rival per moure’l 

en 4 direccions. 
Coopereu amb el 
company per tal 

d’assolir un 
objectiu comú 

1 raqueta i 1 
volant per 

alumne o cada 
quatre + 
XARXA 

 

S’agrupen per 
parelles per fer 

2x2 

20’ 

No 
 

No 
 

6 Explicació identificació 
emocions i contesta de l’Escala 

GES (Games emotion Scale).  

Responeu 
sincerament i 

obertament 
segons com us 

heu sentit 

Escala GES i 

bolígrafs 
 

Tot el grup 
 

3’ 
 

No 
 

No 
 

7 Reflexió final. Valoració sessió  
i explicació sobre el fet de 

cooperar i ajudar-nos entre 

 
Res Tot el grup 3’ No No 
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nosaltres. 

Després de la dinàmica del 
repte, els hi pregunto: “Qui ha 

dit que el que estigui més a d’alt 
guanya?” 

Valoració Sessió:  

 

Primer de tot, en el treball no cooperatiu hi havia 7-8 malalts en la mateixa sessió que aquesta. L’energia que es transmet és diferent, crec que 

tot té una explicació, tot i que no sigui del tot lògica, això ho fa el clima de classe i la metodologia. 

La meva intenció inicial era què practiquessin els cops treballats d’una manera creativa i a l’hora motivant. Per tant, proposaria el REPTE, com 

em va comentar Irene Pellicer, experta de neuroeducació, com a estratègia per motivar- los. Aquest punt competitiu afavoreix a la motivació 

dels alumnes per practicar, tant els que en saben més com els que menys, perquè sempre tens l’oportunitat de guanyar pel fet d’equilibrar a 

mesura que avança l’activitat els nivells.  

D’aquesta manera, estan jugant, s’ho estan passant bé i sobretot estan practicant, a més d’una forma que millora el clima de classe per la 

interacció entre els companys. També, el que repta té llibertat per escollir la dinàmica i la puntuació, potenciant la seva autonomia i afavorint al 

protagonisme de l’alumne.  

Tot i això, per posar èmfasi en les habilitats socials, per poder superar al Company, el que ha guanyat el repte ha de fixar-se en un element 

tècnic del Company que pot millorar i comentar-li com ho faria millor. D’aquesta manera, potencio que es comuniquin entre ells, que acceptin 

l’ajuda i que s’impliquin en l’ajuda del Company semblant a SRP. 

El que observo és que estan molt ficats en l’activitat, amb un alt grau de motivació que els hi dóna la competitivitat i per tant, practiquen 

activament, atencionalment i emocionalment. Si vols que hi hagi aprenentatge has de potenciar l’emoció dels alumnes, i sobretot l’alegria.  

Es donen emocions positives, negatives i neutres que venen de les reaccions dels resultats o bé de la interacció entre els companys. El fet de 

cercar algun element per tal que el Company millori els hi costa i he d’insistir. Em trobo que alguns es diuen a ells mateixos que són molt 
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dolents, però el fet d’escollir els del repte poden potenciar allò que se’ls hi dóna bé.  

La reflexió final considero clau assenyalar que més enllà del resultat final del repte, l’important és el camí, l’esforç per arribar fins on ho has 

fet. També comento que a part de guanyar, aquesta activitat ha servit per tal que milloréssim entre tots pel fet de comentar les millores de 

cadascú i especifico que si això no ho podríem fer habitualment? 

REFLEXIONS XAVI SANTAELLA:  

- TOTS S’HO HAN PASSAT BÉ.  

- Motivació a través de la competitivitat. 

- Cooperen (obligats) però ja hi ha comunicació retroactiva entre ells.  

- Practiquen els cops del bàdminton. 

- Dóna temps per fer-ho per parelles.  

- Professor està de guia, els protagonistes són ells.  

- Clima de classe millora per les contínues interaccions entre els companys.  

DIFERÈNCIA ABISMAL ENTRE EL GRUP NO COOPERATIU I COOPERATIU PEL SIMPLE FET DE L’ALEGRIA. EN EL PRIMER 

PRACTIQUEN ELS COPS, I ELS HI AGRADA, PERÒ TOT I AIXÒ, A NIVELL GRUPAL I SUBJECTIVAMENT EN LA FELICITAT, EL 

GRUP COOPERATIU ÉS BRUTAL.  

 

 

Sessió 7 METODOLOGIA I SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 

Objectius sessió Repassar tots els cops treballats (drop, clear, globus, servei baix, deixada i esmaixada) amb la correcció i ajuda dels 

companys  

Coavaluar als companys seguint els ítems treballats 

Participar en l’organització del torneig respectant als companys i les seves decisions 

Identificar les emocions per tenir consciència i poder treballar emocionalment. 
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1 hora i 10’ DESCRIPCIÓ DE 

 LES ACTIVITATS 
CONSIGNES 

 

MATERIALS 
RECURSOS 

ORGANITZACIÓ 

SOCIAL 
TEMPS ATENCIÓ 

DIVERSITAT 
ACTIVITATS 

AVALUACIÓ 

INICIALS 1 Escalfament lliure: escullen 
posició i jugadors per realitzar 
diferents cops. 

Practiqueu 
diferents cops 
mentre us aneu 

movent per 
l’espai 

1 raqueta i 1 
volant per 
alumne o cada 

dos 
Ja col·loquen 

les xarxes 

Lliure, 
normalment per 
parelles o grups de 

4 

5’ No No 

2 Explicació sessió, objectius i 
organització 

Escoltar Res Tot el grup junt 2’ 
No No 

3 Comunicació afectiva. 
Per parelles  comentar 3 

aspectes positius de la 
personalitat del company 

Penseu i 
compartiu el que 

sentiu i 
comuniqueu amb 

sinceritat sense 
faltar al respecte.  

Amor, empatia 
i compassió 

parelles 3’ 

Si No 

DESENVOLUPAMENT 
 

 

4 Els deixo lliure. Si, perquè vull. 

S’han portat fantàsticament bé, i 
crec que és una sessió que per tal 

que vagi bé, considero que han 
de tenir el seu espai de llibertat, 
creativitat, esbargiment i 

pràctica. 

Feu el que 

vulgueu però 
jugueu a 

bàdminton 
Raqueta per 

alumne i volant 
Lliure  10’ Si No 

5 Coavaluació dels companys a 

través de la pràctica de rutines o 
partits. (Fitxa coavaluació) 
 

Els hi entrego la graella de 
coavaluació. Es col·loquen per 

Observeu i 

avalueu als 
companys segons 
el ítems i 

indicadors.  
Intenteu practicar 

1 raqueta i 1 

volant per 
alumne o cada 
dos + 

XARXA 
 

Grups de 4 però 

s’agrupen per 
parelles 

 

Si Si 
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parelles i un de la parella juga o 

practica i l’altre li anota els 
errors i encerts del company.  

Jugo amb el fet de: “ajudeu al 
company a millorar” + “ aquests 
elements tècnics els avaluarem”. 

Lliurement practiquen, jo 
exerceixo de guia.  

tots els cops.  

6 Els hi entrego un full per grups 

de 4/5. (Fitxa organització 
torneig  competència 6) És 
sobre l’organització del torneig, 

en el qual vull que decideixin 
ells les condicions. El torneig 

més igual, sinó que el que vull 
és que comparteixin i decideixin 
entre els companys de grup i 

després de la classe com serà.  
 

Ho posem en comú i afinem les 
condicions (puntuació, 
conductes disruptives, marcador, 

àrbitre, format...).  

Decidiu les 

condicions del 
torneig. 
Feu-ho amb els 

altres companys 
acceptant i 

respectant 
opinions dels 
demés. 

Grups de 4-5 10’ Si Si 

SÍNTESI 7 Torneig final. Inici. Jugueu partits 

respectant al 
contrari i 
cooperant amb el 

company 

Parelles però fan 

un 2x2 

15’ 

No 
 

No 
 

8 Explicació identificació 

emocions i contesta de l’Escala 

Responeu 

sincerament i 

Escala GES i 

bolígrafs 

Tot el grup 

 

3’ 

 

No 

 

No 
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GES (Games emotion Scale).  obertament 

segons com us 
heu sentit 

 

9 Reflexió final. Valoració sessió  
i explicació sobre el fet de 
cooperar i ajudar-nos entre 

nosaltres. 

 

Res Tot el grup 3’ No No 

Valoració Sessió:  

 

Sense que ells se’n donessin compte, desenvolupen una proposta de treball que a més d’aprendre els elements tècnics del 

bàdminton, adquireixen una sèrie d’habilitats socials i emocionals a través de la interacció amb els altres companys. 

En el primer terme, tenen una graella que han de llegir i només per això ja interioritzen aprenentatge. Llavors alumne observador 

observa el que fa la pràctica i fan un partit amb un altre Company. Ha d’observar els indicadors de la graella dels 5 cops 

treballats. Al principi els hi costa decidir els rols, de qui comença a observar i qui practica.  

Un cop s’hi posen, els hi agrada. Gaudeixen del que estan fent, i “s’hi fan” per valorar l’actuació del Company. Òbviament que 

després s’ho comuniquen. La clau va ser que els hi digués que observant, i fixar-se en els errors i encerts del Company ajudarien 

al Company a millorar. D’aquí, que això sigui possible perquè les parelles les escollien ells, a veure que hagués passat si les 

escollís jo per nivells d’habilitat o lideratges.  

Es canviaven els rols, i em vaig fixar que uns tardaven més que uns altres a observar però els hi deixava el seu espai, al seu 

ritme d’aprenentatge mentre a posteriori ho comuniqués al Company.  

Em va sorprendre perquè quan vaig fer SRP en dues sessions la reticència a ajudar-se entre ells era major. En aquesta ocasió, 

l’actitud va ser molt bona i oberta a col·laborar entre ells. Em vaig quedar parat, com només en una unitat didàctica la progressió 

de cooperació, respecte i estima entre els companys (companys que escollien ells  afinitat) era molt destacable.  

L’estabilitat emocional de tots va estar molt equilibrada en tot moment, i cada alumne anava obtenint al seu ritme, el seu llindar 
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d’aprenentatge. Em va encantar, per això, a part de la realització dels feedbacks, de l’observació i correcció les emocions 

positives entre ells: gaudien fent alguna cosa diferent, i igual la diferencia va ser que entenguessin la importància del Company en 

el seu procés d’aprenentatge: interacció positiva.  

No es va veure cap conflicte per donar una ajuda de mala manera: prepotència; ni tampoc per una no acceptació de l’ajuda. Tot  i 

això si que va haver algun alumne amb una actitud passiva i despreocupada, que no vaig aconseguir enganxar a la resta del 

grup. És un treball que he de fer, i el meu pensament va ser: “ em fixo en aquells que realment volen aprendre i segueixen la  

dinàmica”. Pot ser una visió però l’educació inclusiva ha d’incloure a tots, i si cal adaptar i potenciar aquells que els hi costa més 

aprendre.  

Per tant a nivell emocional, el grup ha evolucionat. I cooperen entre ells, com també gestionen millor les emocions, especialment 

les de les habilitats socials. 

 

 

 

Sessió 8 METODOLOGIA I SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 

Objectius sessió Avaluar als alumnes mentre realitzen un torneig 
Identificar les emocions per tenir consciència i poder treballar emocionalment. 

1 hora i 10’ DESCRIPCIÓ DE 
 LES ACTIVITATS 

CONSIGNES 

 

MATERIALS 
RECURSOS 

ORGANITZACIÓ 
SOCIAL 

TEMPS ATENCIÓ 
DIVERSITAT 

ACTIVITATS 
AVALUACIÓ 

INICIALS 1 Escalfament lliure: escullen 
posició i jugadors per realitzar 

diferents cops. 

Practiqueu 
diferents cops 

mentre us aneu 
movent per 

l’espai 

1 raqueta i 1 
volant per 

alumne o cada 
dos 

Ja col·loquen 

Lliure, 
normalment per 

parelles o grups de 
4 

10’ No No 
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les xarxes 

2 Explicació sessió, objectius i 
organització 

Escoltar Res Tot el grup junt 2’ 
No No 

DESENVOLUPAMENT 3 Realització partits seguint el 
format de competició marcat 
pels alumnes en la sessió 

anterior.   
Em van dient els resultats i es 

busquen una nova parella perquè 
és tots contra tots.  

Apliqueu tot el 
que heu après en 
aquests partits. 

Respecteu als 
companys i 

adversaris. 
Gestioneu les 
emocions, perdeu 

o guanyeu 

1 raqueta i 1 

volant per 
alumne o cada 
quatre + 

XARXA 
 

Parelles triades per 
ells 

50’ No No 

SÍNTESI 4 Explicació identificació 

emocions i contesta de l’Escala 
GES (Games emotion Scale).  

Responeu 

sincerament i 
obertament 
segons com us 

heu sentit 

Escala GES i 
bolígrafs 
 

Tot el grup 
 

3’ 
 

No 
 

No 
 

5 Reflexió final. Valoració UD i 

comiat alumnes. 
Reflexió envers que més enllà 
del bàdminton hi ha unes 

competències vivencials que 
hem treballat que espero que les 

apliquin fora de les aules.  

 

Res Tot el grup 5’ No No 

Valoració Sessió:  

 

Com a l’altre UD, es fa una avaluació de la tècnica basada en les habilitats individuals dels alumnes i fixada en el seu nivell final, en un dia. 
M’hagués agradat que fos formativa i continuada amb la gravació de vídeo inici- final però no vaig poder per permisos dels drets d’imatge. Per 

tant, observo que l’avaluació que he fet en aquesta sessió va molt supeditada al que fa aquell alumne “x” dia, “x” hora i “x moment. No valoro 
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la progressió. 

Tot i això, pel que observo hi ha un altre caire al fer que quan els avaluo estan fent un torneig i partits. Hi ha alumnes que estan més motivats 
que altres, però tots practiquen. .Possiblement, això fa que no se sentin tan pressionats per l’avaluació.  

Un altre aspecte que em sorprèn, és que l’atenció, la motivació i l’emoció positiva estan presents, ja sigui per la dinàmica de la sessió o pel fet 
que van ser ells els que van escollir el format, fent-los protagonistes de l’aprenentatge. A tenir en compte, en altres ocasions.  

Tot i això, tot no surt perfecte. Hi ha pocs alumnes que no els motiva prou la competició, o el format aquest de gaudir practicant l’esport. I 

recorro al xantatge amb la nota i la motivació extrínseca que no m’agrada fer servir. Alguns cedeixen, altres no. Quan passa això... no sé 
accionar. Si ja els hi és igual fins i tot la nota, quin és el següent pas? D’aquí, que tingui moltes ganes de ser professor per poder vincular-me 

amb ells i no fer miracles, sinó activar-los vivencialment. En aquest sentit, obvio l’aprenentatge per continguts de l’esport i ho capficaria en un 
context més personal i de competències, per interessar-me per aquells alumnes que tenen problemes per seguir acadèmicament i que els deixem 
per perduts i no ho són pas, tenen molt de potencial.  

Finalment, fent una valoració i reflexió envers la identificació de les emocions, al final ja em diuen que és pesat respondre aquests qüestionaris. 
La clau seria fer-ho espontàniament o a través de la comunicació verbal o gestual. Es treballa la identificació emocional i posar-li una 

graduació. Tot i això, m’ha faltat una progressió cap a la gestió i consciència de les emocions, que a través de la graella d’avaluació 3 que 
exposo al treball, poden fer un treball més interior.  

Per una altra banda, a nivell individual i a nivell clima de grup he observat que hi ha hagut una progressió positiva i emocional. S’ha estabilitzat 

el clima emocional, més madur, i això ha sigut gràcies a les dinàmiques cooperatives i creatives que els hi ha canviat el xip i sobretot 
interaccionar amb els companys i sortir de la rutina reproductiva i analítica.  

A més, com vaig comentar a la passada sessió són més atents a l’hora de cooperar amb els altres companys, i el que em va sorprendre més, la 
consciència i la intenció de que així el company millorarà i això farà que ell també m’ajudi. Tot i això, m’hagués agradat que no es triessin les 
parelles ells sinó que fos més una tria més heterogènia perquè fos més significatiu.  

D’aquesta manera, la meva intenció inicial de potenciar l’aprenentatge vivencial ha estat assolida, no del tot com m’agradaria, però si que 
s’emporten quelcom que els farà sortir de la incredulitat educativa que s’observa en algunes aules. Que aprenguin a jugar a bàdminton, si ja 

m’està bé, però no ha de ser el focus d’atenció,  sinó que ha de ser el mitjà per tal d’arribar a altres aprenentatges com: cooperació entre els 
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companys, habilitats emocionals socials, adquisició de valors (respecte, acceptació ajuda, tolerància, afectivitat...), i sobretot, el que serà el meu 

camí de treball, l’educació emocional dels alumnes.  

L’emoció és la clau de l’aprenentatge i, és el que transmet a la vida real, i no li prestem importància. Per tant, el FOCUS en l’educació física ha 

de ser l’EMOCIÓ. = gaudiment + motivació  atenció  interacció positiva companys  APRENENTATGE.  

 

 

 

 


