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1. Taula de revisió dels estudis  

 

Autor/Any Objectiu Mostra Metodologia Resultat Limitacions Projeccions Referència 

Ruiz, 

Lorenzo, 

García 

(2013). 

Anàlisi d’una prova 

pilot a l’aula 

d’educació física de 

primària on es treballa 

la intel·ligència 

emocional.  

25 alumnes 

de cicle 

mitjà 

d’Educació 

Primària.  

-Activitats de 

relaxació i 

control de la 

respiració.  

 

-Activitats 

auditives 

guiades a 

través del CD 

(intel·ligència 

emocional 

infantil i juvenil. 

Lantieri, 2012).  

 

Els 75% dels 

alumnes se 

sentien 

feliços davant 

l’exercici de 

les activitats 

per sessió. 

Front al 12% 

que se 

sentien tristos 

o preocupats.  

- La duració de 

l’estudi és molt 

minsa. 

 

-S’han de 

provar el 

resultat amb un 

nombre més 

elevat 

d’alumnes. 

 

-Adaptar més 

acuradament 

el material 

-Atendre i 

millorar les 

limitacions 

detectades. 

 

-Incloure el 

tractament de 

la educació 

emocional a les 

aules 

d’educació 

física.   

 

 

Ruiz, G; Lorenzo, L; 

García, A. (2013). El 

trabajo con la 

inteligencia 

emocional en las 

classes de 

Educación Física: 

valoración de una 

experiencia piloto en 

Educación Primaria. 

Journal of sport and 

Health research, 

5(2), 203-210.  
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segons les 

edats.   

 

 

Moreno, 

Gómez, 

Cervelló 

(2010).  

Treballar 

l’autonomia i la 

motivació de 

l’alumnat a l’aula 

d’Educació Física.  

68 alumnes 

de 3r i 4t 

d’Educació 

Secundària.  

Activitat de joc 

tradicional 

canari i que 

compta amb 

estadis i 

organització en 

sis sessions. 

L’alumnat 

coneix 

prèviament el 

funcionament 

de l’activitat, de 

les sessions i 

les divisions 

entre grup de 

control i grup 

Diferències 

contrastables 

davant la 

provocació 

d’elecció de 

tasques per 

al foment i 

l’exercici de 

l’autonomia i 

la motivació 

contextual i 

situacional.  

No ser 

explicatiu a 

l’hora de 

llençar les 

activitats i no 

vetllar gairebé 

individualment 

la progressió 

de l’alumnat 

durant 

l’execució.  

Si el docent 

atorga 

protagonisme a 

l’alumnat 

durant 

l’organització 

de l’aula 

d’Educació 

Física (elecció 

de tasques i 

durada), hi 

haurà més 

imputs 

motivacionals.  

Moreno, J.A; Gómez, 

A; Cervelló, 

E.(2010). Un estudio 

del efecto de la 

cesión de autonomia 

en la motivación 

sobre las clases de 

Educación Física. 

European Journal of 

Human Movement, 

24, 15-27.  
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experimental. 

L’Alumnat 

acaba duent el 

control de 

l’activitat 

sabent les 

regles.  

García, 

Gutiérrez, 

González, 

Valero 

(2012) 

Estudiar el model 

existent de 

l’ensenyament 

esportiu com a eina 

per al 

desenvolupament 

de la competència 

social i ciutadana. 

21 alumnes 

de 6è de 

Primària  

Executar una 

UD de 18 

sessions per 

estudiar els 

canvis que es 

produeixen 

quant a 

l’empatia, 

l’assertivitat i 

les relacions 

socials dins de 

l’aula d’EF.  

Increment de 

la participació 

amb les 

activitats 

esportives de 

l’aula, per 

tant 

disminuint la 

passivitat, 

especialment 

en les noies i 

amb alumnat 

amb nivell 

Considerar 

modificar el 

model per tal 

de restar 

importància a 

la competició 

en sí. Seria 

considerable 

que l’alumnat 

assumeixi que 

la competició 

és un 

component 

S’hauria de 

revisar el 

programa per 

tal de dotar-lo 

d’una millora 

de les variables 

de l’empatia i 

de l’assertivitat.  

García, L.M; 

Gutiérrez, D; 

González, S; Valero, 

A (2012). Cambios 

en la empatía, la 

asertividad y las 

relaciones sociales 

por la aplicación del 

modelo de 

instrucción 

educación deportiva. 

Revista de 

Psicología del 
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lleu 

d’habilitats. 

Malgrat sigui 

sorprenent, hi 

ha una 

lleugera 

disminució de 

la capacitat 

empàtica.   

motivacional i 

no una finalitat.  

Deporte. 21(2), 321-

330  

Carriedo 

(2014) 

Justificar l’efectivitat 

de l’EF com a 

disciplina 

beneficiosa per a 

l’alumnat amb 

TDAH.  

Alumnat 

diagnosticat 

de TDAH a 

l’etapa 

d’Educació 

Primària.  

A partir 

d’articles 

científics 

relacionats 

amb el TDAH i 

la pràctica 

esportiva 

publicats a 

diferents base 

de dades  

L’exercici 

físic 

contribueix a 

reduir els 

símptomes 

bàsics del 

TDAH i 

augmentar en 

positiu 

l’impacte 

neurocognitiu 

 Necessitat de 

considerar 

l’afegitó de més 

càrrega 

d’hores lectives 

d’EF a l’horari 

escolar per a 

alumnes amb 

aquest 

trastorn.  

Carriedo, A (2014). 

Beneficios de la 

Educación Física en 

alumnos 

diagnosticados con 

Transtorno por 

Déficit de atención 

con Hiperactividad 

(TDAH). Journal of 

Sport and Health 
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,sempre que 

sigui regular i 

estructurat.   

Research. 6,(1), 47-

60.  

Baquero, 

Tinoco 

(2018) 

Dur a terme una 

proposta d’UD 

basada en jocs 

cooperatius per al 

foment de la 

Intel·ligència 

emocional, 

específicament, el 

component de 

l’adaptabilitat.  

Subjectes 

d’estudi 

d’entre 4 a 

6 anys amb 

un dèficit al 

test de Bar-

On EQ-i. 

YV 

(Emotional 

Quotient 

Inventory) 

La metodologia 

del programa 

es basa en 

l’aprenentatge 

cooperatiu. 

Després de 

l’estudi, els 

subjectes 

mostren un 

nivell baix del 

nivell de 

l’adaptabilitat. 

En canvi, 

molt pocs 

alumnes 

tenen 

dificultats en 

la gestió de 

l’estrès.  

Alumnes 

mostren 

dificultats a 

 Seguir aplicant 

l’estudi detallat 

davant els 

resultats de 

millora 

obtinguts.  

Baquero, J; Tinoco, 

C. (2018) Propuesta 

didàctica para el 

fortalecimiento de la 

inteligencia 

emocional en su 

componente de 

adaptabilidad en la 

clase de Educación 

Física en el grado de 

transición B de la 

jornada tarde del 

colegio Magdalena 

Ortega de Nariño 

(IED) (Treball de Fi 

de Grau). 
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l’hora de 

resoldre 

problemes i 

l’adaptabilitat 

als nous 

canvis.  

Universidad Libre de 

Colombia.  
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2. Qüestionari dissenyat per a la investigació 
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3. Decàleg 
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