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1.- INTRODUCIÓN 
 

Dende o Departamento de Orientación pensamos que a consonancia persoal do 

alumnado, pasa pola posibilidade de levar a cabo actuacións que permitan a volta á 

“nova normalidade educativa”, cun sentido de estrutura, naturalidade e rutina para 

eles, para as familias, os docentes e non docentes. Con este plan pretendemos  un 

entorno escolar afectivo e anímico onde restablecer prácticas e hábitos de acollida, 

estabilidade e confianza. 

Toda esta intervención é un conxunto de actuacións “vivas”, xa que son diversas en 

función da situación,  dos destinatarios, protagonistas,… Toda ela se  contempla como 

unha proposta e cada profesor/a titor/a pode facer aportacións e axustes. 

2.- XUSTIFICACIÓN 
 

Este plan de intervención, busca axudar a minimizar as posibles consecuencias 

negativas ,  que puideran xurdir en todos os membros da nosa Comunidade Educativa, 

tras a etapa de confinamento xerada polo COVID-19  entre os meses de marzo e xuño 

do curso 2019-2020. Proporcionando así, respostas tolerantes e flexibles que 

respondan ás necesidades e capacidades emocionais, cognoscitivas e sociais do noso 

alumnado así como do resto da Comunidade Educativa; en coordinación con outros 

servizos externos e interinstitucionais (Servizos Sociais, Servizos Sanitarios,…). 

3.- ENFOQUE PREVENTIVO 
 

Baseado fundamentalmente en actuacións destinadas a evitar, eliminar ou minimizar 

os efectos negativos que a situación COVID-19 puidera haber provocado na 

Comunidade Educativa do noso IES. 

Establécense tres momentos importantes: 

 PREVENCIÓN PRIMARIA.  O cal implicaría o consenso e a educación no 

cumprimento das medidas sanitarias de protección da saúde. Levando consigo: 

 

  O desenvolvemento de actitudes e hábitos de coidado e protección 

persoal por parte de toda a Comunidade Educativa. 

 Actividades de acollida e reencontros que favorezan a expresión de 

emocións das vivencias durante o confinamento e a posteriores. 

 

 PREVENCIÓN SECUNDARIA. A partires dunha Avaliación Inicial da situación, 

(implementación das actividades anteriores e coñecemento de indicadores de 

risco) deseñaranse actividades que permitan atender aos membros da 

Comunidade Educativa que maior afectación mostren e máis sostida estea no 

tempo. 
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 PREVENCIÓN TERCIARIA. Enfocada aos membros da Comunidade Educativa 

que xa desenvolveran algún tipo de sintomatoloxía de maior gravidade. Isto, 

implica a análise dos casos, dos recursos (internos e externos), das 

necesidades, …; coordinalos e facer un seguimento da súa evolución. Sempre 

cunha actitude respectuosa coa súa privacidade e sensibilidade respecto do 

apoio e orientación que poidan necesitar. 

 

***  Toda a programación requirirá ter en conta e respectar os tempos de resposta 

psico-emocional . 

4.- ANÁLISE DA SITUACIÓN, DE NECESIDADES. 
 

A situación sobrevida polo COVID-19, e a especial circunstancia das medidas de 

confinamento prolongado, obrigan a realizar unha previsión do estado da comunidade 

educativa á volta ao IES. Isto suporá realizar unha análise das consecuencias e das 

necesidades no Centro; labor complicada en tanto que non existen precedentes 

anteriores. 

Haberá gran variedade de situacións sobre a vivencia do confinamento e as súas 

consecuencias, influenciadas por múltiples factores persoais e familiares. Dependendo 

de como se viviu o confinamento, así será a súa adaptación.  

 

Este Departamento prevé as posibles necesidades: 

Ámbito emocional. 

 Pode producirse un impacto  psico-emocional en maior ou menor  grado na 

Comunidade Educativa (alumnos, familias, profesorado e outros profesionais 

do centro) derivado das consecuencias do COVID-19 e do propio 

confinamento: 

a. Desconcerto e incerteza ante a ameaza da evolución da pandemia. 
b. Reaccións  desaxustadas de medo e inseguridade ante a posibilidade de contaxio 
propio e de familiares. 
c. Aparición de tensión “post-corentena”  (ansiedade, ira, frustración, tristeza, medos, 

etc.) que pode prolongarse durante un período de varios meses. 
d. Ansiedade, medo, incerteza, etc. polas consecuencias académicas e sobre o seu 

futuro. 
e. Agravamento de trastornos ou patoloxías psicolóxicas previas. 
f. Aparición de indicadores de condutas de risco (adicción a vídeo-xogos e redes 
sociais, falta de control da privacidade persoal e sexual, etc.), perda de hábitos e 
rutinas, alteracións do soño e da alimentación, etc. 
 

 Duelos interrompidos ou complicados por enfermidade e morte de familiares 

ou persoas próximas, e outras perdas relacionadas coa situación vital (condicións de 

traballo). 
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Ámbito socio-familiar. 

 

A. Ao sector da poboación en situación de vulnerabilidade xa existente, que agrava a 

súa situación, súmase un gran número de familias afectadas por unha profunda crise 

económica. Esta situación ten repercusións emocionais no alumnado e as súas 

familias. 

B. Consecuencias do confinamento nas dinámicas e relacións familiares: aumento da 

tensión nas relacións familiares, conflitos, regresións, condicións de infravivenda, 

separacións e divorcios, violencia de xénero, etc. 

C. Consecuencias nas relacións sociais no alumnado: 

 Repercusións emocionais do distanciamento físico. 

 Os alumnos están afastados de persoas de referencia na súa vida.Na maioría 

de casos avós/resto de familia, noutros casos dos seus propios pais, por 

precaución, por exemplo, ao tratarse de profesionais socio-sanitarios en 

contacto directo coa enfermidade. 

D. Vivencia de perdas significativas e/ou mortes na contorna familiar. 

E. Perda de hábitos e rutinas provocados polo confinamento. 

F. A desconexión co medio natural e a redución da mobilidade repercute na saúde e 

no estado emocional dos nenos e adolescentes .  

 

Ámbito educativo. 

 

A. Profesorado e alumnado sen formación e non habituado para a educación a 

distancia e  online. 

 Perda de elementos básicos de comunicación con respecto á comunicación 

presencial. 

 Alumnado en desvantaxe no acceso igualitario á información e o coñecemento 

por non dispoñer de conexión a internet e dispositivos tecnolóxicos. 

B. Dificultade dos profesionais especialistas de atención á diversidade para dar a 

resposta personalizada e directa que nalgúns casos necesita o alumnado con 

necesidade específica de apoio educativo. 

C. Dificultades dos docentes para flexibilizar, desenvolver e conectar o currículo coa 

realidade que está a vivir o alumnado. 

D. Incerteza relacionada coa seguridade sanitaria no centro escolar. 

 

5.- DESTINATARIOS. 
 

O alcance das actuacións previstas neste Plan será o de todos/as os compoñentes da 

Comunidade Educativa do IES MGB. 
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6.- OBXECTIVOS 

6.1.- OBXECTIVO XERAL 
 

Disminuir e mitigar o impacto emocional producido pola crise do COVID-19 , facilitando 

e favorecendo a incorporación ao entorno escolar. 

6.2.- OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 
 

ÁREA EMOCIONAL 

- Facilitar a expresión das emocións vividas, tanto no período previo á 

incorporación ao IES como despois (ao longo da andadura do curso 

académico). 

- Axudar a regular as emocións no novo contexto da “normalidade”. 

- Aproveitar e fortalecer capacidades resilientes. 

- Desenvolver pensamentos positivos e búsqueda de solucións intelixentes que 

minoren o malestar e desenvolvan resiliencia e capacidades de adaptación 

(crecemento post-traumático). 

ÁREA SOCIOFAMILIAR 

- Colaborar no desenvolvemento de competencias emocionais. 

- Fortalecer o papel da familia no soporte emocional. 

- Acompañar ás familias. 

- Detectar ao alumnado en situación de desvantaxe socio-económica e planificar 

actuacións que axuden a compensar necesidades. 

- Orientar, informar e derivar ás familias en situacións máis vulnerables a 

Servizos Sociais, USM,.. 

ÁREA EDUCATIVA 

- Desenvolver e potenciar capacidades emocionais e resilientes. 

- Axudar e orientar á Comunidade Educativa do IES na aplicación didáctica de 

medidas sanitarias que fagan do Centro un espazo seguro e acolledor. 

- Verificar as carencias que se puideran producir para dar resposta axustada ao 

alumnado con necesidades de apoio educativo. 

- Desenvolver competencias no profesorado para conectar o currículo coas 

habilidades de vida. 

- Dotar de recursos organizativos e competencias ao profesorado para posibilitar 

unha reconstrución positiva desta situación. 

7. METODOLOXÍA 

7.1.- FASES 
A curto prazo 
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- Detección da situación e as necesidades do alumnado na súa incorporación. 

- Informar ás familias da posta en marcha de actuacións relacionadas coa 

seguridade e da saúde. 

A medio prazo 

- Realización de actividades de acollida co alumnado. 

- Seguimento e desenvolvemento de actividades concretas co alumnado 

A longo prazo 

- Seguimento do alumnado en risco, e derivación a recursos sanitarios ou sociais 

se fose necesario. 

7.2 .- PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN 
 

- Prevención. Todo este plan está orientado dende un enfoque preventivo 

dirixido, tanto de evitar coma de eliminar ou minimizar os efectos negativos que 

a situación de pandemia e confinamento puideran provocar á Comunidade do 

IES. 

- Seguridade e protección. As actividades realizaranse seguindo as directrices 

sanitarias e institucionais, transmitindo sensación de benestar no IES. 

- Normalización. Adaptándose o máis pronto posible á nova realidade. 

- Modelo bio-psico-social. Atendendo por completo ao alumnado, partindo dun 

coñecemento integral da súa situación e do entorno.  

- Traballo en rede. As actuacións faranse de maneira progresiva, implicando a 

toda a Comunidade Educativa de maneira coordinada ( USM; Servicios 

Sociais, EOE,…) 

- Flexibilidade. Procurando reaxustar a resposta ás necesidades que se vaian 

dando e/ou detectando. 

O feito de que participen os distintos membros da Comunidade Educativa, esixe 

proceder de acordo a uns mínimos principios e actitudes de tipo ético: 

confidencialidade, escoita, acompañamento empático, información honesta e 

sinceira,.. 

 

7.3.-PRINCIPIOS METODOLÓXICOS 
 

- Mirada atenta á diversidade de vivencias e de emocións que está xerando esta 

situación na Comunidade Educativa. 

- Concepción globalizada e construtivista da aprendizaxe que permita un 

abordaxe transversal de contidos, conectando co currículo e coas aprendizaxes 

vitais e retos globais. 

- Creación de entornos afectivos da aprendizaxe, dando seguridade para 

expresar emocións, sentimentos e vivencias. 
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8.- TEMPORALIZACIÓN 
 

É difícil establecer unha temporalización establecida e predeterminada formalmente, 

dadas as características da propia situación e intervención (aberta, dinámica e 

oscilante). Si ben é certo, as etapas de prevención “primaria” e “secundaria” serán 

punto de partida e polo tanto serán implementadas nas primeiras semanas de clase. 

9.- RECURSOS 
 

Serán todos aqueles medios empregados para apoiar, complementar, acompañar ou 

avaliar o proceso de intervención ao que nos diriximos ou orientamos e apelando 

sempre á motivación, creatividade e colaboración do alumnado. Alguns dos máis 

específicos serán: emocionarios, banco de recursos, dilemas morais, “caixas de 

emocións”,… Complementándose con estratexías tales como exercicios de 

autocoñecemento, de alfabetización emocional, visualización de videos, “tertulias 

debate”,… 

10.- CONTIDOS 
 
Partes do marco da competencia emocional: 
 

 Competencias intrapersoais (dirixidas á propia persoa). 
 

- Conciencia emocional: o que sentimos, poñerlle etiquetas ás emocións 
(vocabulario emocional), identificación das emocións dos demais, conciencia 
do propio estado emocional e comprensión das emocións. 

- Regulación emocional: permite responder axeitadamente ás distintas situacións 
emocionalmente intensas (estrés, fustración, enfado,…). 

- Autonomía emocional: permite ter confianza nun mesmo, ter autoestima, 
pensar positivamente, automotivación, tomar decisións de maneira axeitada e 
responsabilizarse. 
 

 Competencias interpersoais (dirixidas ao resto de persoas) 
 

- Habilidades socioemocionais: permite desenvolver a capacidade de manexar 
as situacións sociais co conxunto de emocións positivas e negativas (escoita 
activa e dinámica, constructivismo nas críticas, asertividade, mantemento de 
boas relacións sociais,…) 

- Habilidades de vida e benestar. Habilidades de organización do tempo, 
traballo, tarefas, de habilidades na vida familiar, escolar e social,… 

 
Segundo a clasificación anterior repártense cinco bloques temáticos, que aínda 
que se presenten por separado, deben contemplarse de maneira holística. 
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11.- AVALIACIÓN 
 

A avaliación do Plan irase realizando ao longo do proceso de aplicación do mesmo. A 

información así obtida permitirá facer axustes e modificacións, tanto no seu 

desenvolvemento como ao final do curso, co fin de melloralo. 

Este plan de avaliación ten as características seguintes: 

•  Procesual, porque non desexamos só medir os resultados en función dos obxectivos 

propostos, senón que é un medio para regular o proceso de planificación e 

intervención e, deste xeito, reaxustalo en función das necesidades de cada momento. 

• Cualitativo, pois o que realmente interesa é que cada implicado emita un xuízo sobre 

o valor e a utilidade da intervención para mellorala en diante. 

• Formativo, xa que a información obtida pode proporcionarnos unha retroalimentación 

sobre a efectividade da nosa intervención e axudar na revisión e/ou modificación do  

mesmo. 

• Continuo, porque o plan de avaliación abarca desde a detección de necesidades, 

pasando pola planificación, o desenvolvemento do plan nas intervencións concretas 

cos grupos de  alumnos/ as e os resultados finais. 

• Participativo, porque require a participación de todos os implicados, que son ao 

mesmo tempo avaliados e avaliadores. 

COMO SE AVALIARÁ. 

A través das reunións do propio Departamento, das reunións cos titores, opinión e 
valoración das persoas implicadas, resposta dos alumnos ás actividades, recollida de 
información a través de cuestionarios deseñados a tal efecto ou tamén a través de 
entrevistas abertas. 
 

 CANDO SE AVALIARÁ 
Destacaranse tres momentos principais: 
 

 Avaliación inicial, constituída pola avaliación de necesidades. 
 Avaliación formativa, ó longo de todo o curso, despois de determinadas 

actividades realizadas, o que permitirá tomar decisións no transcurso do proceso. 
 Avaliación final, ao remate e consistirá nunha reflexión e análise xeral de todo o 

plan, o os seus resultados plasmaranse  na memoria anual de xeito que sirvan de 
base para, o vindeiro curso, manter aspectos do Plan actual, así como de 
modificar aqueles que se considere preciso. 

 

RECURSOS 
Instrumentos de diferente tipo tanto cuantitativo como cualitativo: cuestionarios, listas 
de control, enquisas, plantillas, guións, entrevistas, protocolos,… 
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INDICADORES 

 Integración do Plan na cultura e práctica docente do centro 

 Coherencia do Programa co  P.E. C. e co resto de elementos do  P. C. 

 Grao de implicación dos distintos órganos e membros da comunidade 

educativa. 

 Pertinencia e utilidade das actividades propostas. 

 Eficacia das actuacións. 

 Coherencia coa realidade. 

 Complementariedade con outros programas do centro. 

 Grao de aceptación por parte do profesorado, alumnado e familias. 

 Grao de apoio por parte do profesorado, alumnado e familia. 

 Adecuación das decisións tomadas, referentes á organización e á asignación 

de recursos. 

12.- PROPOSTAS DE MELLORA 
 

- Avanzar cara unha educación emocional como eixe transversal que mellore a 

convivencia, o rendemento académico do alumnado e optimice o benestar te toda a 

Comunidade Educativa. 

13.-CONCLUSIÓN 
 

Dende a concepción actual das intelixencias múltiples, ensinar intelixencia emocional , 

tórnase unha tarefa necesaria para desenvolver as capacidades do alumnado. Educar 

nesta rama é vital para un axeitado e san desenvolvemento  psicoevolutivo dos 

adolescentes. 

Dende o Departamento de Orientación creemos firmemente que este plan de 

intervención serve para o comezo (e continuación), na andaina do traballo coas 

emocións. Tornándose estas como fundamentais, para lograr o éxito escolar do nos 

alumnado; supoñendo un compromiso no tratamento dunha educación integral. 
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