
Estimadas familias: 

 
Co fin de rebaixar os niveis de estres e ansiedade que pode sentir o noso alumnado, 
sobre todo en época de exames, elaboramos unha guía que pode servir de axuda para 
xestionar as emocións e o tempo de traballo  e conseguir así un rendemento 
académico mellor. 
 
A guía está composta dunha serie de fichas e consellos. 

 Xestión das emocións para un traballo máis eficaz. 
 Que é a ansiedade e como combatila. 
 Que é a procrastinación? 
 Como organizar o teu tempo de estudo. 

Esperamos que sexa de utilidade. 
 

Un saúdo. 

 



 
       IES AS LAGOAS 
 

 

XESTIÓN DAS EMOCIÓNS PARA UN 
TRABALLO MAÍS EFICAZ. 

Avanza o curso e cada vez estamos máis estresados ante o traballo, os 

exames, o pouco tempo que temos... 

Todos os estudos sobre educación e benestar indican que as calificacións 

que obteñen os estudantes aparecen, en gran medida, asociadas á xestión 

das emocións como o estrés,  a baixa autoestima, a percepción previa do 

fracaso, etc.  É necesario prestar atención aos aspectos emocionais 

implícitos no rendemento académico e na preparación dos exames. 

Estes consellos poden servir ao alumnado e a súa contorna para facer 

unha boa xestión das emocións ante o traballo escolar. 

Ademais destes consellos revisa as fichas: 

 Como organizar o teu tempo de estudo 

 Que é a ansiedade e como reducila 

 A procrastinación. 

 

 

 

 

 

 



CONSELLOS PARA XESTIONAR AS EMOCIÓNS E  OBTER 

MELLORES RESULTADOS. 

 

1. Prepárate emocionalmente. Non só é preciso coñecer os contidos das 
asignaturas, tamén debes atender as túas emocións para facer os exames 
ou probas. Ser conscientes dos nosos  pensamentos e emocións, sen 
avalialos, aceptando que é normal estar nerviosos/as ou inquedos/as . 
Comparte e expresa as túas emocións. Escribe ou conta aos teus amigos 
ou familiares como te sintes, sin xulgarte. 

2. Organízate. Podemos incrementar a sensación de control e reducir o 
estrés se planificamos o tempo de estudo e o reforzo e  axeitamos o 
método de estudo ás características da proba e da materia. (Revisa a ficha: 
COMO ORGANIZAR O TEU TEMPO DE ESTUDO?) 

3. Busca apoio nos teus profes para a preparación do exame. É un 
aspecto clave. Non só no que se refire ás dúbidas senón como orientación 
sobre o método de estudo e a  preparación das probas (non todos os 
profes queren o mesmo). 

4. Busca o apoio dos teus compañeiros e compañeiras. Normalmente, 
falar con outros contribúe a reducir o estrés e permítenos regular a nosa 
propia conduta en relación co que fan os demais. Pero OLLO: non busques 
compañías agobiantes, tóxicas: alónxate de quen te poida poñer máis 
nervioso/a.  

 5. Intercambia opinións de forma positiva. O intercambio de opinión cos 
outros estudantes debe ter un ton construtivo. O mero ”desafogo” de 
emocións negativas non parece axudar moito a xestionar o estrés, mesmo 
pode aumentalo. 

6. Non te castigues. Non ten ningunha utilidade manter un discurso 
excesivamente autocrítico ou culpabilizador; ao contrario, este feito 
aumenta o estrés. 

7. Ten unha visión positiva da túa propia capacidade. Os estudantes que 
desenvolven unha visión máis positiva da súa competencia para resolver 
exames obteñen xeralmente cualificacións máis elevadas. O 
desenvolvemento de expectativas de éxito pode resultar beneficioso 
neste sentido. 



8. Fai ensaios ou simulacros de exames; controlarás a xestión do tempo, a 
estratexia a seguir e tamén contribúe a reducir a ansiedade que temos 
ante algo descoñecido.   

 

Por último é importante que cambies a túa forma de pensar sobre os 
exames. Non son “avaliacións definitivas” con consecuencias catastróficas 
para a túa vida. Son simplemente un paso máis no teu proceso de 
aprendizaxe e do teu desenvolvemento persoal. 

É preciso evitar os pensamentos catastrofistas e negativos. 

 

Elsa Punset móstranos como xestionar as emocións negativas: 

“Gestión de las emociones negativas” 

https://www.youtube.com/watch?v=WzjG5d_a7rw 

 

“Evitar la tendencia a la negatividad” 

https://www.youtube.com/watch?v=WAIvV_lXNDk 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WzjG5d_a7rw
https://www.youtube.com/watch?v=WAIvV_lXNDk


IES As Lagoas 

  QUE É A ANSIEDADE? 

  COMO ME PODE AFECTAR? 

A ansiedade é unha emoción natural, é a resposta do noso organismo ante 

unha situación de risco, unha situación que interpretamos como 

ameazante. Temos que saber recoñecela e  combatila. 

  

Como pode manifestarse? 

 Dor de cabeza  - Condutas compulsivas - “Non o vou poder facer...” 

 Dor de estómago  (comer, fumar...)  - “Quedarei en branco...” 

 Cansanzo  - Impulsividade  - “Debera estudar máis... 

 Suoración  - Tatexo          agora vouno deixar” 

 Mareo...  - Confusión... 

 

Que consecuencias pode ter? 

Experimentar niveis de ansiedade intensos, que nos pode levar a: 

 Situacións de descontrol,  

 Bloquearnos e a non responder de xeito axeitado 

 Renunciar sen facer nin sequera o intento. 

 Rebaixar a nosa autoestima. 

 A ansiedade  extremadamente intensa pode ser un desencadeante dun 

trastorno de ansiedade que presisa da atención dun profesional da saúde. 

 

A ansiedade non sempre ten que ser negativa... certo nivel de activación 

pode axudarnos a : 

 Facilitar a activación en situacións que precisan respostas rápidas. 

 Manternos alerta ante posibles ameazas ou perigos. 

 Pode facilitar o rendemento e a concentración.    



 

 

ALGÚNS TRUCOS PARA AMINORALA: 

1. Durme o suficiente, come ben e fai un pouco de exercicio. 

2. Organiza o teu tempo de traballo e de estudo. Non pases a 

noite estudando nin deixes as cousas para o último momento. 

3. Planifica tamén o teu tempo de ocio. Moitas horas de estudo 

non equivalen a mellores resultados. Para te sentir ben e 

rendir ao máximo é necesario intercalar o traballo co ocio, 

permíteche desconectar e descargar tensións. 

4. Ri todo o que poidas. A risa é un bo antídoto contra a 

ansiedade. 

5. Controla os pensamentos negativos e evita expresións 

catastrofistas do tipo: “esto é horrible”, “son un desastre”. Ti 

podes, como todo o mundo. 

6. Reduce o nivel de autoesixencia: se lle acontecese o mesmo 

a un amigo ou amiga, que lle dirías? 

7. Conéctate cos outros e coa natureza. É moi relaxante dar un 

paseo polo monte ou pola ribeira do río e se vas acompañado 

por xente querida, mellor. 

8. Practica ténicas de relaxación e respiración profunda. Non 

falamos de ver a tele, beber ou fumar, hábitos enganosos. A 

respiración profunda axuda a relaxar un nervio importante 

que se extende desde o diafragma ata o cerebro e envía unha 

mensaxe a todo o corpo para que se relaxe.  

 

Nenos e nenas ensinan a respirar profundamente: “Solo respira. Los niños nos enseñan 

como manejar las emociones”  

https://www.youtube.com/watch?v=lnDifgPuhHI&t=38s 

https://www.youtube.com/watch?v=lnDifgPuhHI&t=38s


       IES As Lagoas 

PROCRASTINACIÓN: SÓACHE? 

Por que retraso as miñas tarefas? 

Quen non dixo algunha vez? 

“Mañá empezo”,  “Vou mirar un rato a 

tele para relaxarme”, “Vou revisar 

primeiro as redes sociais”, “Dou un 

paseíño para despexarme e logo póñome 

sen falta”… 

 

Retrasar tarefas é un hábito inadecuado que moitas persoas temos, 

aplazamos o momento de iniciar unha tarefa ou imos pospoñenedo o seu 

seguimento e finalización. É dificil identificar as razóns que nos levan a 

retrasar as tarefas pero en moitas ocasións este feito  xenéranos 

sentimentos de insatisfacción e mesmo de fracaso. 

Este hábito recibe o nome de PROCRASTINACIÓN   

 A procrastinación é a tendencia a retrasar intencionalmente e sen 

motivo xustificado o inicio dunha actividade ou tarefa que temos 

que facer. 

 Pode dar lugar a sentimentos de fracaso e insatisfacción e, 

progresivamente, a unha peor autoestima e peor rendemento 

académico. 

 Soemos pospoñer tarefas que nos parecen difíciles e ante as que 

sentimos medo ao fracaso (evitámolas porque se fracasamos 

faríanos cuestionar a nosa valía persoal). 

 Tamén pospoñemos as tarefas pouco apatecibles, as que non nos 

motivan. 

 

 



 

PROCRASTINACIÓN 

ALGÚNS CONSELLOS PARA SOLUCIONALA 

 

1. Márcate obxectivos realistas. Sé disciplinado/a e xestiona ben  teu 

tempo. 

2. Fai unha listaxe de tarefas pendentes e colle unha delas para 

poñerte. Non se trata de acabalas de golpe. O importante é 

EMPEZAR. 

3. Intenta cambiar a túa forma de mirar as tarefas máis pesadas 

atopando algún aspecto positivo nelas. Iso axudarache a sentirte 

máis motivado/a. 

4. Alónxate da TV e do móvil cando teñas que traballar. 

5. Se pensas que PROCRASTINAR che impíde conseguir os teus 

obxectivos, DECIDETE XA  a cambiar a túa forma de estudar. Tamén 

será bo para outros aspectos da vida persoal e social. 

6. Valora os teus logros aínda que sexan pequeniños. Axudaráche a 

sentirte mellor e mellorará a túa autoestima. 

7. Se presisas apoio fala co teu titor ou titora ou co departamento de 

Orientación 

 



      IES As Lagoas 

 

COMO ORGANIZAR O TEU TEMPO DE ESTUDO? 

Organizar o teu tempo de estudo axeitadamente, axudarache a que o 

tempo que adicas a estudar sexa máis efectivo 

 Determina o mellor momento do día para estudar (tendo en conta 

o teu horario habitual) 

 Fai unha listaxe de tarefas pendentes: comeza polas máis 

prioritarias. 

 Desglosa as tarefas: intenta fraccionar as tarefas en actividades 

máis concretas. 

 Pon obxectivos claros, realistas e a curto prazo: irás cumprindo eses 

obxectivos e sentiraste moito mellor, máis satisfeito/a contigo 

mesmo/a. 

 Ten en conta que os nosos niveis de concentración poden variar. 

 

PASOS A SEGUIR NUNHA SESIÓN DE ESTUDO 

1. Antes de comezar, ten claro que tarefas concretas vas facer nesa 

sesión. 

2. Comezarás repasando a materia que xa estudaras ou facendo as 

tarefas máis mecánicas, que non esixan demasiada concentración. 

3. Unha vez concentrado/a , segue con tarefas de comprensión ou de 

estudo de novos contidos. 

4. Anota todas as dúbidas que vaian xurdindo para poder consultalas 

canto antes. 

5.  Para rematar, deixa anotado o punto no que paraches  e as tarefas 

pendentes para continuar nese punto. 
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