
EDUEMOCIONA

a) Razóns que xustifica a necesidade desta actuación

• As características da situación que estamos vivindo teñen un impacto na saúde das
persoas, elevan os riscos de desenvolver problemas psicolóxicos, tratamos polo
tanto  de  poder  axudar  ao  noso  alumnado  no  desenvolvemento  dunha  maior
resiliencia e minimizar a posibilidade de futuros problemas.

• O retorno a unha situación de seguridade e a necesidade de sobrepoñernos ás
experiencias  vividas,  obríganos  a  axudar  ao  noso  alumnado  a  recuperar  a
capacidade para a aprendizaxe, impulsando o afianzamento de hábitos saudables.

• A necesidade de enfrontarnos á fase de postemerxencia, impulsando accións que
presten unha especial atención aos aspectos emocionais e sociais para motivar
hacia o autocoidado e aprender de situacións difíciles.

• Promocionar un bienestar emocional aminorando as consecuencias psicolóxicas do
confinamento e xestionar as emocións de forma axeitada facilitando espazos onde
poder traballar con elas.

b) Obxectivos que se persiguen nesta actuación

1. Proporcionar unha educación emocional para previr dificultades psicolóxicas
2. Cultivar  no  noso  alumnado  hábitos  socio-emocionais  saudables  que  redunden

nunha mellora do rendemento académico
3. Apoiar  o  deseño,  desenvolvemento  e  avaliación  do  programa  de  acollida  e

benestar emocional incluido no PAT.
4. Aprender a vivir e xestionar o enfado de forma positiva
5. Implicar  ao profesorado na educación das emocións de forma transversal  para

lograr unha maior felicidade das alumnas e alumnos.

c) Medidas concretas que se van a desenvolver

• Deseño, desenvolvemento e avaliación de actividades incluidas no plan de acollida
e mellora do benestar emocional, para coordinar coas titorías dos cursos da ESO,
e nalgunha sesión do alumnado de bacharelato.

• Compra e recopilación de recursos de utilidade: bibliografía, curtas, enlaces, blogs,
películas etc

• Formación en rede: curso de mellora da competencia emocional para  profesores e
familias.

• Formación  en  rede:  Colaboración  na  formación  de  mediadoras  e  mediadores
escolares 

• Concurso de ilustracións para decorar mascarillas
• Obradoiro de confección de mascarillas cos debuxos gañadores do concurso

d) Alumnado ao que vai destinada esta actuación

• Indique o Nº de alumnos implicados: ESO e bacharelato (413)
• Indique o Nº de alumnos implicados (homes):192
• Indique o Nº de alumnos implicados (mulleres): 221
• Indique os cursos que participarán nesta actuación: 1º, 2º,3º e 4ºESO, bacharelato

e) Profesorado implicado



Nº de docentes que participarán activamente: 17
Inmaculada Otero, Beatriz Parga, Ruth Pérez,Mª José Lugilde e Eva Sanz
Titoras/es da ESO: Laura Villar, MªIsabel Parada, MªJesús Blanco, Juan Colao.

f) Horario no que se desenvolverá a actuacións
Anote o número de horas semanais: 1h de coordinación semanal e as horas de titorías
dos diferentes cursos
Describa detalladamente a distribución horaria na que se desenvolverá a actuación:

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES

8:30 a 9:20

9:20a 10:10 Coord  3º  e
4º

10:10 a 11:00 Coord 1º e 2º

11:00 a 11:40

11:40 a 12:30 R.Conv

12:30 a 13:20 3ºESO A

13:20 a 14:10 1ºESO B 2ºESO B
3ºESO B
4ºESO C
4º ESO B

3ºESO C

XXXXX

16:30 a 17:20 1ºESO A
1ºESO C

17:20 a 18:10 1ºESO B
2ºESO A
4ºESO A

O  curso  de  mediación  poderá  desenvolverse  durante  o  horario  de  comida  do  luns
(sinalado XXX)
O resto das actividades desenvolveranse na sesión de titoría, na reunión do equipo de
convivencia e na reunión de coordinación titores e orientación.

g) Orzamento
• Gastos de funcionamento: 

1000 euros
• Describa as necesidades desta actuación: 

Curso para profesores e familias: CAFI
Curso para alumnos/as mediación: 700
Concurso deseño e confección de mascarillas: 300

h) Indicadores
• Nº  de  accións  para  á  implicación  do  profesorado  na  formación  en  educación

emocional: 6
• Nº de accións para á mellora da competencia emocional da comunidade educativa:

6
• Nº de accións para á mellora da intelixencia emocional a nivel de centro: 6



• Porcentaxe de incremento do benestar emocional, persoal e social do alumnado
60%


