
 El programa d'educació física emocional com a eina d'observació i d'anàlisi en les relacions interpersonals de l'alumnat neix de les 
diferents necessitats exposades pels docents del curs de 5è A de primària del Col•legi Lestonnac l'"Ensenyança" de Lleida.

INTRODUCCIÓ I JUSTIFICACIÓ 

METODOLOGIA

OBJECTIUS

OBJECTIUS
 L'aplicació del programa presenta dues fases: 

            ANÀLISI DE                       IMPLANTACIÓ 
          NECESSITATS                  DEL PROGRAMA 

                                                      
                                                       
              Test d' IE                    
            
             Qüestionaris                       
                              
              Sociograma                   COMPETÈNCIA  
                                                    d' EMPATIA I H.S. 
              Comentaris 
             dels  docents                              

NECESSITATS PRÈVIES OBSERVADES DE 5È A 

- Poca motivació 
- Alumnes aïllats dins del grup 
- Insults, agressivitat i conflictes  
- NO tenen control de les seves emocions 

Mancances per regular  les seves emocions 
Poques estratègies per canalitzar-les. 

Factors que determinen el conflicte a
l'aula. 

Equilibri emocional pretest i postest
dels alumnes. 

Treballar a partir del GES, per
observar les respostes emocionals 

Elaborar un anàlisi comparatiu de
dues metodologies amb el tret
diferenciador de l'educació emocional 

Dissenyar un programa d'educació
física emocional a través del joc
cooperatiu per tal de millorar les
relacions interpersonals.

                                        pretest 

  
                                               pretest

 L’EDUCACIÓ EMOCIONAL I EL JOC COOPERATIU 
EN LES RELACIONS INTERPERSONALS DE L’ALUMNAT

Treball de les cinc  
competències emocionals

     Emocions i        
Cooperació

Resolució de problemes

Potenciarem: diàleg, presa de decisions,
confiança, relacions socials, regulació
emocional, automotivació, creativitat...

Estratègies: diari emocional, reflexió
activ. relaxació, agrupaments...

RESULTATS
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CONCLUSIONS, LIMITACIONS i PROPOSTES DE FUTUR
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Resultats aconseguits en relació als objectius

Test d'IE 

Qüestionari 

pretest i postest

pretest i postest

Diari emocional - GES

Relativa millora de les 
relacions interpersonals

Falta de motivació, 
incompliment d'expectatives

Equilibri emocional. 
Millora de les 5 comp. emoc.

GES - Protagonistes  
augment autoestima, 

emocions positives.

Comparació de resultats 
tradicional              emocional

a partir de... Elaborar proposta  
         a partir de les          

pròpies  mancances 
 
 

incidint en la:

Reflexió           Diàleg          Empatia

Relaxació        Regulació emoc.

- Conscienciació i 

formació del professorat

- Execució de la UD amb la 

metodologia tradicional

- Treballar des d’una 

perspectiva emocional des de 

totes les àrees i àmbits 

Període limitat de temps 
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