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CAIXA DE URXENCIAS EMOCIONAL

Con�dos:

Técnicas:

Recursos:

Agrupamentos:

Sesións:

Iden�ficación emocional, empa�a, regulación de emocións,
escoita ac�va, expresión emocional, respecto, toma de
decisións, afrontamento, aser�vidade, resolución de conflitos,
relaxación.

Chuvia de ideas.

Para o alumnado que non teña adquirido o proceso
de lectoescritura:

• Preparar o recuncho do corazón

• Termómetro, pelota an�estrés, �ras
protectoras adhesivas, pas�llas de
caramelo, vendas, depresores, toalliñas
recolle bágoas.

Para o alumnado que teña adquirido o proceso de
lectoescritura: Preparar o recuncho do corazón,
talonario de “Remedios da avoa”, toalliñas, tableta,
incenso, caramelos

Gran grupo, pequeno grupo, traballo por
parellas, traballo individual.

Unha sesión. A duración pode variar en función do grupo.

Introdución: Todos precisamos un lugar onde sen�rnos seguros, tranquilos, protexidos. Construiremos “o recuncho do corazón”, un lugar onde deixar fluír as
nosas emocións. Alí atoparemos a nosa caixa de urxencias emocional, ferramenta para chegar a acadar o benestar da aula.

Desenvolvemento: Faremos un pequeno recuncho na aula, “O recuncho do corazón”. Adornarémolo e colocarémolo de forma que nos sintamos a gusto e
cómodos e cómodas. Despois imos confeccionar unha caixa de urxencias emocional para cada alumno ou alumna. Podemos facer unha chuvia de ideas sobre as
cousas que hai dentro dela e, a par�r de aí, chegará o momento de transformalas en “medicina do corazón”.

• O termómetro (de tres cores: verde, laranxa e vermello) medirá o nivel de ira que teña cando sinto enfado.

RE
G
U
LA

86



CAIXA DE URXENCIAS EMOCIONAL

Afondamento: Suxírese como ac�vidade de con�nuidade ou produto final a seguinte proposta:

• O ideal é que esta ac�vidade forme parte das ru�nas da aula e se empregue durante todo o curso.

Nos cursos onde o nivel de madurez do alumnado sexa maior empregarán
outros elementos na caixa de urxencias, por exemplo:

• “Remedios da avoa”. Talonario de remedios caseiros cura�vos onde
o alumnado restaurará o dano feito aos demais escribindo unha
desculpa.

• Toalliñas recolle bágoas para cando alguén chore.

• “Música mestre” o alumnado gravará na tableta da caixa de urxencias
unha canción que o faga sen�r ben. Cando nalgún momento alguén
sinta tristeza, poderá achegarse ao Recuncho do corazón e escoitar
a súa canción ou as dos seus compañeiros ou compañeiras.

• “Incenso e caramelo” Cando teña un conflito con alguén podo pedir
o profesorado que prenda incenso e buscar a persoa ou persoas coas
que teña que falar. Como declaración de boas intencións dareilles

A proposta está descrita para realizarse en
modalidade presencial.

No caso de ter que ser en modalidade non
presencial, o alumnado pode crear o seu
recuncho no seu cuarto e construír a caixa
de urxencias para usar na casa en familia.

Realizaremos unha autoavaliación
figuro-analóxica para que o
alumnado sinale como se sen�u ao
facer a proposta (Anexo avaliación
REGULA). Esta información
permi�ranos estar alerta sobre
alumnado en risco ou en situación de
vulnerabilidade emocional.

• A pelota an�estrés (globo con arroz) para baixar o nivel de ira cando o termómetro dea altos niveis.

• As �ras adhesivas protectoras poñerémolas cando alguén nos faga dano no corazón (insultar, pegar…).

• As pas�llas de caramelo empregarémolas cando alguén estea triste.

• As vendas para tapar os ollos e poñerse no “recuncho do corazón” ata que a persoa se tranquilice.

Adaptación por niveis de competencia Escenarios posibles AvaliaciónRE
G
U
LA

87


