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INTRODUCIÓN

O CEP Plurilingüe Igrexa-Valadares consta de 7 unidades. Está situado na parroquia de 

Valadares, no Concello de Vigo. O claustro está formado  por, 7 profesores/as de primaria , 

4 especialistas a tempo completo (EF, música, inglés, pedagoxía terapéutica), 2 itinerantes 

(Orientación, audición e linguaxe e relixión), ademáis da mestra ARCO, con media xornada

O centro adscrito de infantil é a EEI Plurilingë Monte Alba e o centro adscrito de secundaria 

é o IES Valadares

O centro está nunha zona rural-urbana. Dispón de trasporte e comedor escolar. Conta con 

ANPA que  encárgase de xestionar as actividades extraescolares e servizos tales como 

aula matinal ou servizo de gardería despois do comedor escolar (sen pandemia).

Parte do profesorado do centro dende fai tres anos está a formarse en Educación 

Responsable no que a través de diferentes áreas e de forma conscente, traballamos coas 

emocións

Ademais, nestos momentos de pandemia e dende este ano temos un Plan de Acollida 

Emocional, específico para este momento. Profesorado, alumnado e familias levamos 

meses facendo un grande esforzo de adaptación ás novas realidades que van xurdindo e a 

situación vivida co Covid, pode deixar secuelas ou ter consecuencias.

Entendendemos a Educación Emocional como  proceso educativo  continuo  e  

permanente, que  pretende potenciar as competencias emocionais como elemento esencial 

do desenvolvemento integral da persoa, co fin de capacitarlle para a vida. Todo este 

proceso ten como finalidade aumentar o  benestar  persoal  e social.



XUSTIFICACIÓN

Dende o 14 de marzo de 2020  estamos vivenciando unha circunstancia excepcional 

derivada da pandemia mundial ocasionada pola COVID 19. Como consecuencia do estado 

de confinamento o ensino ofertado ao alumnado dende dita data foi de xeito telemático ata 

setembro deste curso, tanto alumnado como profesorado e resto do persoal do centro 

educativo vimos interrompida a nosa actividade cotiá e tivemos que adaptarnos ás novas 

circunstancias. 

A nivel emocional supuxo un reto para toda a sociedade,  vimos limitadas as nosas

liberdades e cambiadas as nosas rutinas moi significativamente dun día para o outro: falta 

de liberdade de movementos, de interacción social en situacións normais, privación da 

realización de actividades que formaban parte da vida… O reto de asimilar e aceptar esta 

situación foi aínda máis complexo para aquel alumnado que presenta dificultades para 

expresarse, comunicarse e comprender a situación na que se atoparon durante tantos 

meses. 

Tendo en conta estas circunstancias excepcionais, vemos a necesidade de seguir 

traballando de forma moito máis conscente, a educación emocional  ao longo de todo o 

curso, propiciando máis momentos de reflexión, diálogo e aprendizaxe na xestión das 

nosas emocións.

O 19 de febreiro a Consellería de Cultura, Educación e Universidade pon a disposición dos 

centros un Plan de Benestar Emocional  con 24 actividades,  para previr e atenuar a 

influencia da pandemia.

Durante o curso 20-21 (a partir de febreiro), levamos a cabo no centro, diversas actividades 

e accións para detectar, reflexionar, acompañar e transformar, situacións de malestar, 

ansiedade e sufrimiento no conxunto da comunidade educativa, e dotar de recursos para o 

acompañamento e intervención.

Iniciamos o proceso:

• Observando condutas e cunha relación de  pistas para acompañar á observación.

• Recollendo información a nivel titorial (alumnado e familias)

• Iniciándonos en actividades propostas dende o Plan e dende os catro eixes



CARACTERÍSTICAS DO ALUMNADO NO CENTRO

No noso centro temos alumnado da etapa de educación Primaria, somos 130 alumnas e 

alumnos. A gran maioría viven en casas familiares con familia extensa. 

Entre este alumnado incluimos nenos e nenas con necesidades específicas de apoio 

educativo: dificultades cognitivas, trastorno específico de autismo, trastorno de atención e 

hiperactividade, dificultades derivadas de necesidades sociais, deficiencia auditiva, ademais

de alumnado con dificultades específicas na comunicación e na comprensión da linguaxe. 

Nestos momentos, temos que engadir ao alumnado ó que lle costa comprender o momento 

actual e está a repercutir no seu desenvolvemento xeral.

OBXECTIVOS

O obxectivo xeral deste programa é contribuír a mellorar as competencias socio emocionais

do alumnado, poñendo especial énfase na xestión emocional e nas habilidades sociais, así 

como o benestar persoal e social. 

Ademais, preténdese contribuír ao benestar emocional da comunidade educativa 

no seu conxunto :

• Acadar o benestar emocional do alumnado do Centro. 

• Por ao servizo do alumnado os recursos e estratexias necesarios para recoñecer e 

manexar as súas propias emocións. 

• Por ao servizo do alumnado os recursos e estratexias necesarios para recoñecer as 

emocións nos demais. 

• Aportar ao alumnado estratexias de autorregulación emocional. 

• Aportar ao alumnado as habilidades sociais necesarias para interactuar 

correctamente respectando as ideas, sentimentos e emocións dos compañeiros. 

• Establecer canles de comunicación e servir de mediación entre as familias e o centro

educativo axudando a diminuír a ansiedade e xerando seguridade, tranquilidade e 

confianza. 



PROPOSTA DIDÁCTICA

Traballaremos as emocións e habilidades sociais dende o principio de curso. 

Durante este ano estivemos recollendo actividades e elaborando un banco de recursos para

traballar a educación emocional.

Despois de implementar este programa durante os meses de febreiro a maio de 2021, 

queremos elaborar o noso propio Plan de Benestar Emocional adaptado ao noso centro, 

valorando as necesidades detectadas tras a información recollida.

Dentro do Plan de  Acollida Emocional (outubro 2020), que forma parte do noso Protocolo

de Acollida, eleximos actividades e dinámicas de cohesión de grupos, cortos, e bibliografía 

que consideramos complementaria e necesaria para poder implementar este plan de forma 

óptima. . En dito Protocolo de acollida, inclúese este Plan de acollida emocional e social, 

onde se  da prioridade a aspectos para acadar unha estabilidade emocional do noso

alumnado, que está a ser desequilibrada pola situación COVID 19 que estamos a

vivir e que, polo tanto, require unha comprensión das súas experiencias:

Enlace ao noso Plan de Acollida Emocional

http://www.edu.xunta.gal/centros/cepigrexavaladares/node/2183

Dinámicas de cohesión

http://www.edu.xunta.gal/centros/cepigrexavaladares/node/2378

O profesorado do centro leva varios anos no Programa de Educación Responsable

O obxectivo xeral do equipo docente é promover o desenvolvemento saudable do 

alumnado, incluir na práctica docente a educación emocional, social e creativa e que forme 

parte da  nosa labor diaria, mellorar o benestar persoal e social de tódala comunidade 

educativa do Igrexa-Valadares incorporando estes aspectos  na práctica educativa e así 

MELLORAR O CLIMA DE CONVIVENCIA DO NOSO CENTRO.

Plan de Benestar Emocional

Despois de implementar este programa durante os meses de febreiro a maio de 2021, .

consideramos importante seguir traballando as emocións, detectalas e porlle nome. Moitas 

veces non somos capaces de nomear o que sentimos o que fai que non podamos 

identificalas para contrarrestar o malestar.

http://www.edu.xunta.gal/centros/cepigrexavaladares/node/2183
http://www.edu.xunta.gal/centros/cepigrexavaladares/node/2378


http://www.edu.xunta.gal/centros/cepigrexavaladares/node/2339

EIXE 1 CONECTA

✗ Mochila dos recordos
✗ Baleirando petos
✗ Detective de emocións
✗ Orellas de elefante
✗ Superpoder
✗ O poder da música

Favorece a creación de espazos 
de comunicación e escoita, así 
como a identificación das 
emocións propias e alleas 
sentidas e vividas durante este 
período de pandemia global

EIXE 2 RESPECTA

✗ Cambiamos tocarnos por 
mirarnos

✗ Bicos de lapis. Bicos de 
picas

✗ En equipo máis fortes
✗ Planeta perfecto
✗ Fabulaforum
✗ Xogos reunidos

Dirixido a tomar conciencia dos 
novos cambios nos hábitos e 
relacións sociais tendo en conta 
as normas hixiénico-sanitarias

EIXE 3 REGULA

✗ A caixa de urxencias 
emocional

✗ Un paseo relaxante
✗ Trece palabras
✗ Faltoume o que tiña, ou 

non?
✗ A cesta máxica
✗ Bandeiras do Himalaia

Desenvolve aspectos 
relacionados coa regulación 
emocional e o afrontamento dos 
conflitos para aprender a tolerar a 
frustración e  evitar situacións de 
estrés

EIXE 4 VIVE

✗ Pechando os ollos
✗ Adiviña quen
✗ Cada ovella coa súa parella
✗ Tempo compartido
✗ Olimpo
✗ Receita da felicidade

Fomenta actitudes positivas, 
sentimentos de gratitutde e 
solidariedade co fin de 
desenvolver pensamentos 
positivos, recoñecer o esforzo e 
xerar un beneficio común

http://www.edu.xunta.gal/centros/cepigrexavaladares/node/2339


ENLACES DE CORTOS E CONTOS PARA TRABALLAR AS EMOCIÓNS

http://www.edu.xunta.gal/centros/cepigrexavaladares/node/2299

http://www.edu.xunta.gal/centros/cepigrexavaladares/node/2233

PROPOSTA PARA TRABALLAR A INTELIXENCIA EMOCIONAL

http://www.edu.xunta.gal/centros/cepigrexavaladares/node/2164

BIBLIOGRAFÍA EMOCIÓNS:

Este ano, en coordinación coa biblioteca, mercouse máis bibliografía para traballar as 

emocións. Entre outros, estos libros, contos e xogos que  axudannos a xestionalas.

http://www.edu.xunta.gal/centros/cepigrexavaladares/node/2379

http://www.edu.xunta.gal/centros/cepigrexavaladares/node/2379
http://www.edu.xunta.gal/centros/cepigrexavaladares/node/2164
http://www.edu.xunta.gal/centros/cepigrexavaladares/node/2233
http://www.edu.xunta.gal/centros/cepigrexavaladares/node/2299


AVALIACIÓN
A efectividade deste programa radicará no éxito que teñamos como centro á hora de 

conseguir que o alumnado acuda feliz ao colexio, que sinta que estamos nun clima de 

confianza e de respecto mutuo, obxectivo que se pretende ao longo  de todos os cursos 

educativos, pero que este en concreto se percibe máis difícil de acadar dadas as 

circunstancias, e a obriga do cumprimento do protocolo Covid. 

A avaliación do presente programa terá en conta os seguintes criterios de avaliación: 

ALUMNADO SÍ NON

Acode contento ao centro expresando as súas emocións. 

Expresa as emocións propias a través da fala ou expresión corporal, e 

identificalas nos pictogramas ou imaxes. 

Recoñece as emocións nos demais e empatiza con eles. 

Autorregula a propia conduta emocional con autonomía crecente. 

Mellora nas habilidades sociais. 

Acadáronse os obxectivos propostos de non ser o caso plan de 

mellora.

Observacións:

PROFESORADO SÍ NON

Realizar unha vez a semana durante os meses de setembro e outubro,

actividades de cohesión de grupo.

Rexistrar as respostas ás actividades

Elaborar caderno de rexistro e de observación

Realizáronse actividades durante todo o curso relacionadas co plan

Compartir co resto do claustro as experiencias

Tomar conciencia da educación respectuosa con condutas adecuadas 

para unha estabilidade emocional

Evidencias das actividades elaboradas

Observacións:



O DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN ESTARÁ A DISPOSICIÓN PARA CALQUER 

TIPO DE ASESORAMENTO, DESEÑO E/OU AMPLIACIÓN DE ACTIVIDADES 

POR CURSOS CONTANDO CO NIVEL CURRICULAR DE CADA GRUPO E DAS 

SÚAS CARACTERÍSTICAS

“La emoción… 

Siempre les digo a los padres que en nuestras clases se viven muchas 
cosas que son difíciles de explicar. Nuestro universo escolar está lleno de
vida; los compañeros de clase, de nivel, de ciclo, la tutora, las otras 
profesoras… todos formamos parte de este círculo social. Todos juntos 
aprendemos y disfrutamos, que significa mucho más que estar 
simplemente uno al lado de otro. Lo más importante que se vive en 
nuestras aulas no puede ser plasmado en el papel, y muy difícilmente 
transmitido por escrito: la emoción. Esa emoción a la que saben poner 
nombre –“estoy nervioso”, “estoy emocionado”– cuando vamos a 
comenzar una tarea y les pone en alerta para abordar el trabajo con los 
cinco sentidos”
 

Universidad de Vic. Laboratorio de Psicopedagogía. 
P. Pujolàs y J.R. Lago (Coordinadores) 

Proyecto PAC: Programa CA/AC (“Cooperar para Aprender /
Aprender a Cooperar”) para enseñar a aprender en equipo 


	Texto1: APROBADO POLO CONSELLO ESCOLAR O 30 DE XUÑO DE 2021


