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1.Introdución. 

Segundo as Instrucións do 30 de xullo 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación 

Profesional e Innovación Educativa en relación as medidas educativas que se deben adoptar no 

curso académico 2020-2021, nos centros docentes da Comunidade autónoma de Galicia nos que se

imparten as ensinanzas da educación infantil, da educación primaria, da educación secundaria 

obrigatoria e do bacharelato, o equipo directivo elabora un “Programa  de Acollida” para o reinicio

da actividade lectiva presencial. 

A crise sanitaria e social vivida fan que este principio de curso sexa imprescindible ter un plan 

de acollida específico, atendendo as Instrucións das autoridades educativas e sanitarias. 

Os equipos docentes teñen previsto nas súas programacións didácticas unha incorporación das 

aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso anterior. Así mesmo, atenderase á situación 

de equilibrio persoal e emocional do noso alumnado e impulsaranse as actividades e actuacións 

relacionadas ca prevención, protección e hábitos de vida saudables. 

O IES María Soliño  segue  todas as medidas ditadas polas autoridades educativas e sanitarias, 

que se desenvolven  no Plan de adaptación á situación COVID e no Plan de continxencia. 

Poden atopar toda a información no Espazo Covid. da nosa web. 



2. Acollida do alumnado o primeiro día de clase. 

DÍA CURSO HORA
PRESENTACIÓN

SAÍDA

23/09/20 1º ESO 8:30 h 13:00 h
13:15 h

23/09/20 2º ESO 8:30 h 13:00 h
13:15 h 

23/09/20 1ºBAC 11:30 h 13:15 h 

23/09/20 1º CICLO 11:30 h 13:00 h

24/09/20 3º ESO 8:30 h 14:00 h

24/09/20 2º BAC 12:00 h 14:00 h

24/09/20 2º CICLO 12:00 h 14:00 h

25/09/20 4º ESO 8:30 h 14:00 h

A actividade lectiva comezará no horario habitual o día seguinte da presentación.

3. Novas normas de organización e funcionamento do centro. 

3.1 Entradas, saídas e horarios.

Horario de entrada:  de luns a venres será as 8:30 h

Horario de saída:   Luns e mércores 15:00 h.
                                             Martes, xoves e venres 14:00 h

• ENTRADA

Ao alumnado transportado irá accedendo ao centro a medida que cheguen os autobuses, dirixirase
ás súas aulas ou aos espazos habilitados para cada grupo. 

Ao  chegar  ao  instituto  ao  alumnado  transportado,  accederá  pola  porta   principal  (Porta  1),
respectando a distancia de seguridade e hixiene de mans ao entrar. O alumnado de 1º e 2º ESO irán
aos espazos de convivencia asignados ( patios) e o resto ás aulas ou á Ágora.

O alumnado do Ciclo  accederán pola Cancela  á porta número 2.
O alumnado do que veña en coches particulares baixará na rotonda e accederá a pé ata a entrada

do instituto.

Polo tanto, usaranse  DÚAS PORTAS  DIFERENCIADAS PARA ENTRADA  en función da
situación das aulas no edificio. 



Unha vez dentro do edificio o alumnado respectará a SINALIZACIÓN DE CIRCULACIÓN no
interior do instituto con dúas marxes no corredor de forma que indiquen a circulación pola dereita e
pola esquerda de forma individual, respectando a distancia de seguridade. 

• RECREOS

A saída ao recreo será escalonada. Ás menos 10 sairá alumnado de 1º e 2º de ESO, ás menos 5 os
de 3º e 4º e ás en punto punto os de bacharelato e ciclo.

O alumnado da ESO terá asignada unha parte do patio claramente delimitada. Haberá catro áreas,
que irán rotando semanalmente. Os de bacharelato e ciclo poderán estar na Ágora ou no exterior das
instalacións ( con permiso asinado polas familias)

Se chove, o alumnado de ESO  poderá estar no patio cuberto, pavillón ou nas aulas.

A entrada do recreo tamén será escalonada: ás e vinte, 1º e 2º de ESO, ás e 25 3º e 4º e ás e media
os martes, xoves e venres e  ás 10, 15 e 20, respectivamente os luns e mércores.

A cantina ten un aforo limitado a  14 persoas. Será preciso encargar os pedidos á chegada ao
Centro.

• SAÍDAS

A saída será de xeito escalonado. Utilizaranse catro portas Ás menos 10 sairá alumnado de 1º e 2º
de ESO, ás menos 5 os de 3º e 4º e ás en punto punto os de bacharelato e ciclo.

O  profesorado  que  imparta  clase  a  última  hora  conrtrolará  a  saída  do  seu  grupo,  xunto  co
profesorado de garda e de custodia.

Empregaranse as 4 portas de saída do centro. Cada aula sairá pola máis próxima. Nos primeiros
días faremos simulacros con todos os grupos para que coñezan perfectamente por que porta deben
saír.

3.2 Uso da máscara. 

É imprescindible o uso de máscara no centro e o cumprimento das medidas hixiénico sanitarias 
contempladas no Plan de adaptación do instituto á situación COVID, sen prexuízo das excepcións 
contempladas na lei para as persoas vulnerables. 

É obrigatorio ter unha segunda máscara de reposto na mochila e un pequeno estoxo para gardar a 
máscara, en caso necesario. 

3.3 Autorizacións. 

Durante os primeiros días de clase o alumnado levará diversas autorizacións, que serán asinadas, 
se é o caso, polos proxenitores ou titores legais e devoltas ó titor/a o antes posible (declaración de 
saúde responsable, uso de dereitos de imaxe , uso de plataformas educativas,...). 

É importante que fagan unha lectura detallada de todos os impresos e consulten calquera dúbida 
no centro, xa que este curso é especialmente importante que toda a comunidade educativa cumpra 
rigorosamente as instrucións dadas polas autoridades sanitarias e educativas. 



4. Actuacións de prevención, hixiene e protección. 

4.1-Que facer na casa antes de enviar ao alumnado a clase?

 Para a  detección precoz nos  alumnos/as,  estes  (ou os  seus  pais/nais/titores)  realizarán unha
autoavaliación diaria dos síntomas, antes de ir ao instituto, a fin de comprobar se son compatibles
cunha infección por sars-cov-2, mediante esta enquisa clínico epidemiolóxica recollida no anexo i
do plan (o resultado desta enquisa non se enviará ao centro) 

Diante da aparición de polo menos un dos síntomas que aparece nesta enquisa, o alumno/a non
acudirá ao instituto e el/ela (ou a súa familia) contactarán inmediatamente co centro de saúde de
referencia do alumno/a. para a xustificación da ausencia, non será necesario ningún xustificante
médico; abondará co comprobante dos pais ou titores legais.

 No  suposto  de  alumnado  que  poida  ter  a  condición  de  vulnerable  como  consecuencia  de
patoloxías (agudas ou crónicas) que provoquen dependencia, os criterios sanitarios que rexerán para
decidir a asistencia a clase, ou de ser o caso a escolarización domiciliaria, serán os que recomende o
médico ou pediatra. 

Se algunha persoa do núcleo familiar é sospeitosa de padecer a covid-19, os nenos e nenas que
convivan con elas non poderán acudir ao centro ata que se coñeza o resultado da proba e sexa
negativo.  a persoa afectada ou a súa familia  comunicarán o resultado ao coordinador covid do
centro e/ou equipo directivo. 

4.2-Que facer se aparecen os síntomas durante a estancia no centro?

Se a detección de síntomas compatibles con infección por sars-cov-2 nun alumno/a tivese lugar
durante a estancia no instituto ou á chegada ao mesmo, contactarase coa súa familia ou persoa de
referencia, quen deberá presentarse no centro á maior brevidade. ademais, unha persoa da familia
solicitará  consulta  telefónica co seu pediatra  ou facultativo,  quen valorará a  solicitude dun test
diagnóstico. se o pediatra ou facultativo non tivera consulta no mesmo día, acudirá ao pac, onde
será  avaliada  a  solicitude  do test  diagnóstico.  se  isto  non fora  posible,  contactarase  co  equipo
sanitario do centro de saúde que teña asignado o centro educativo. (o alumno permanecerá na aula
covid  ata  a  chegada da  familia,  respectando as  medidas  sanitarias  que  establece  o protocolo  e
sempre acompañado dun profesor/a). É importante que as familias faciliten ao centro dous números
de teléfono de contacto  operativos para posibles emerxencias.

4.3-Medidas xerais de protección e hixiene individual 

• En forma xeral, manterase unha distancia interpersoal de 1,5 metros nas interaccións entre
as persoas no centro educativo. 

• O alumnado e o profesorado, así como o restante persoal, teñen a obriga de usar máscaras en
toda a xornada lectiva en todos os espazos do centro educativo, aínda que se cumpra coa
distancia de seguridade. será obriga do alumnado levar unha segunda máscara de recambio,
así como un estoxo específico para gardala. 

• A obrigación contida no apartado anterior non será esixible para as persoas que presenten
algún tipo de enfermidade ou dificultade respiratoria que poida verse agravada polo uso da
máscara  ou  que,  pola  súa  situación  de  discapacidade  ou  dependencia,  non dispoñan  de



autonomía  para  quitarse  a  máscara,  ou  ben  presenten  alteracións  de  conduta  que  fagan
inviable a súa utilización. a imposibilidade do uso da máscara deberá ser acreditada polo
pediatra ou facultativo do alumno/a ou da persoa obrigada.

• O alumnado disporá de xel hidroalcohólico, panos desbotables e desinfectante en cada aula,
nas  diferentes  partes  do recinto  educativo e  en tódolos  baños..  cando menos realizarase
lavado de mans 5 veces (con xel ou con auga e xabón) ao longo da xornada, particularmente
na entrada e saída ao centro, antes e despois do recreo, antes e despois de comer e sempre
despois de ir ao aseo. 

4.4-Consideracións xerais na aula 

Nas aulas ordinarias de cada grupo, onde pasarán o maior tempo durante a xornada escolar, o
alumnado deberá:

• Non compartir  material  co resto dos compañeiros, gardándoo de xeito diferenciado para
evitar  o  contacto.  no  suposto  de  que  se  teña  que  compartir  se  deberá  desinfectar
previamente.

• A colocación de material e roupa farase do xeito máis individualizado posible, na súa mesa e
cadeira

• As ventanas, portas, persianas, contras, dispositivos de funcionamento da iluminación, os
proxectores,  e  restantes  ferramentas  pedagóxicas  serán  unicamente  manipuladas  polo
profesorado ou o persoal non docente. 

• Antes de saír dunha aula de uso específico (talleres, laboratorios,...) cada alumna/o deberá
proceder á desinfección da mesa, cadeira e material de uso común empregados (teclado,
rato, pantalla, material de debuxo, de laboratorio...) coa dotación de desinfección existente
na  mesma  (panos  desbotables  e  solución  desinfectante).  na  chegada,  en  cambio,
aproveitarase  para  lembrar  os  protocolos  de  hixiene  e  contacto  social  e  permitir  que  o
alumnado lave as mans se non o fixo previamente. 

• Evitar  o  desprazamento do alumnado da  aula,  aínda que si  se  permitirá  levantarse  para
realizar pequenos estiramentos ou exercicios posturais que non impliquen moverse do posto
escolar.

4.5 Medidas xerais de limpeza 

• Limpeza  polo  menos  unha  vez  ao  día,  reforzando  naqueles  espazos  que  o  precisen  en
función da intensidade de uso, como no caso dos aseos onde será de polo menos 2 veces ao
día. 

• Terase  especial  atención  nas  zonas  de  uso  común  e  nas  superficies  de  contacto  máis
frecuentes como pomos das portas, mesas, mobles, pasamáns, chans, teléfonos, perchas, e
outros elementos de similares características así como de billas, elementos das cisternas e
outros dos aseos.

• Durante a xornada lectiva, unha persoa do servizo de limpeza realizará unha limpeza de
superficies de uso frecuente e no caso dos aseos de polo menos 2 veces ao día. en todo caso
nos aseos existirá material de desinfección para ser utilizado polos usuarios voluntariamente.



• Realizaranse  tarefas  de  ventilación  frecuente  nas  instalacións  (existirá  en  cada  aula  un
modelo para seguir o control das ventilacións), e por espazo de polo menos 5 minutos (15
minutos cando a sala ou aula estaba ocupada previamente) ao inicio da xornada, ao finalizar
e entre clases. Cando as condiciones meteorolóxicas e do edificio o permitan, manteranse as
xanelas abertas o maior tempo posible. Para o control da devandita actividade, o profesorado
cubrirá un checklist que estará colgado na porta da aula.

5. Accións formativas para a mellora da competencia dixital do alumnado necesaria para o 
seu desenvolvemento na modalidade de ensino presencial ou, de ser o caso, non presencial. 

O ensino non presencial será impartido polo profesorado ordinario do alumnado a través da aula
virtual/Edixgal  de  cada  grupo  e  videoconferencias.  O  profesorado  realizará  o  seguimento  do
alumnado  impartindo  os  coñecementos  da  materia  de  xeito  virtual  a  través  dos  contidos  e
actividades  dispoñibles,  ben  achegados  polo  profesorado  o  ben  os  que  poña  a  disposición  a
Consellería. Igualmente o/a profesor/a poderá poñer tarefas ao alumnado que reforcen co contido da
materia ou a avaliación continua da mesma.

Ao comezo do curso os titores identificarán ao alumnado que teña dificultades de conexión ou
falla de equipamento. Esta informaciíon será trasladada ao equipo Covid para que a consellería
adopte as medidas oportunas que minimicen as eventuais dificultades da educación realizada por
medios telemáticos.

Para  cada  caso  concreto  de suspensión da  actividade  lectiva  presencial  a  Consellería  poderá
adoptar as medidas oportunas en relación cos períodos ordinarios de avaliación do alumnado cando
coincidan co tempo de suspensión.

De cara a  un posible  período de  suspensión da actividade  presencial  o  centro  educativo  ten
previstas as seguintes medidas:

• Como todos  os  anos,  antes  do  comezo  das  clases  en  Setembro,  realizaranse  sesións  de
formación para o profesorado, continuando as que realizamos a finais de xuño.

• Todo o profesorado creará antes do comezo da actividade lectiva, para cada materia que
imparte,  un  curso  on-line  na  Aula  Virtual/Edixgal,  con  recursos  e  actividades  que  irá
engadindo ao longo do curso e que permita ao alumnado seguir o proceso de aprendizaxe no
suposto de docencia non presencial.

• En setembro o equipo TIC do centro porá a punto a aula virtual/edixgal  dando de alta a
alumnado e profesorado e creando, se fose necesario, unha conta de correo na que o usuario
sexa facilmente identificable ( a ser posible co nome e apelidos)

• Cada docente debe verificar a matricula no curso virtual do alumnado e realizar nas dúas
primeiras semanas de curso, sesións formativas cos alumnos explicando a metodoloxía de
traballo en caso de educación non presencial.

• Cada grupo/clase terá un calendario accesible cada luns na aula virtual no curso de titoría
coas datas de entrega das actividades de cada materia en caso de educación non presencial.

• Os Titores identificarán ao alumnado con problemas de conexión ou equipamento durante as
dúas primeiras semanas, realizando algunha proba de videoconferencia desde a casa.



6. Atención aos aspectos emocionais e sociais, mediante a realización de actividades grupais de
acollida e cohesión.

• A  TENCIÓN AOS ASPECTOS EMOCIONAIS E SOCIAIS   

A alerta sanitaria constitúe unha oportunidade para que a educación emocional 
cobre importancia entre a comunidade educativa e as administracións, coinciden os 
expertos. 

Para abordar e contrarrestar a ansiedade social e a carga emocional que desatou o 
COVID-19 na comunidade educativa é máis necesario que nunca desenvolver habilidades
socioemocionais entre o profesorado, as familias e sobre todo os estudantes. 

A proposta que presentamos pretende que a educación emocional esté cada vez máis 
presente e se inclúa de forma explícita no currículum educativo. 

Algunhas ACTIVIDADES GRUPAIS DE ACOLLIDA E COHESIÓN que 
propoñemos son: 

• TEMPORALIZACIÓN 

▪ ESO 

- A desenvolver fundamentalmente nas sesións de titoría. 

- Sería adecuado tratar estes aspectos de maneira transversal a través das distintas 
programacións didácticas 

▪ BACHARELATO 

- A persoa titora pode adicar alguna sesión da súa materia a levar a cabo as 
actividades que propoñemos xa que no bacharelato non hai unha hora de titoría 
esxplícita. 

- Sería adecuado tratar estes aspectos de maneira transversal a través das distintas 
programacións didácticas. 

Cada titor/a elixirá as ACTIVIDADES que considere oportunas segundo as características 
do alumnado do seu grupo. 

1. Actividade de acollida e cohesión: “autoafirmación” (TODOS OS CURSOS) 

2. Quen é... no grupo? “autocoñecemento” (1º-2º ESO) 

3. “Experimentamos emocións” (TODOS OS CURSOS)

4. “Rescatando o positivo dos momentos críticos vividos” (TODOS OS CURSOS)

5. “Reforzamos mensaxes positivas” (TODOS OS CURSOS) 



ACTIVIDADE 1.

 
ACTIVIDADE DE ACOLLIDA E COHESIÓN: “AUTOAFIRMACIÓN” 

DEFINICIÓN: 

Trátase de descubrir polo menos catro valores positivos dun mesmo/a. 

OBXECTIVOS: 

- Favorecer a propia autoestima. 

- Favorecer a cohesión. 

- Aceptarse a se mesmo/a.

DESENVOLVEMENTO: 

O/A Titor/a invita a que cada cual, sen falar nen mirar a ninguén, escriba as características 
positivas que máis valora de se mesmo/a nun folio. Polo menos haberán de ser catro. Pódese 
expresar cunha palabra, unha frase ou un debuxo. O/A Titor/ tamén participa e estimula ao grupo 
afirmando como todo o mundo teñe moitas máis de 4. 

AVALIACIÓN: 
Como nos sentimos? Cústanos atopar valores positivos de nos mesmos/as? Que imaxe propia 

temos? Aceptámonos e querémonos? 



ACTIVIDADE 2. 

QUEN É... NO GRUPO? “AUTOCOÑECEMENTO” 

DEFINICIÓN: 

É unha actividade de dinámicas de grupo propia da etapa de formación do grupo, usada durante 
as primeiras xornadas, ou durante as primeiras semanas, con idea de que o grupo comece a 
coñecerse mellor e dese xeito adquira suficiente confianza e aceptación entre todos os membros da 
clase. 

A persoa titora presenta ao grupo os obxectivos da actividade explicando que a actividade a 
desenvolver servirá para que os compañeiros/as se coñezan mellor entre eles; 

OBXECTIVOS: 

Coñecer aos compañeiros/as de clase

Interiorizar os mecanismos de confianza e aceptación.

DESENVOLVEMENTO: 

Duración: ao redor de 45 minutos. Necesitamos folios, bolígrafos e un cuestionario 
que se adxunta con preguntas que poden variar por outras dependendo do grupo. 
Repártese un cuestionario a cada alumno/a. Cada un/a, dende a súa mesa, pregunta ao compañeiro/a
que teña ao lado (esquerda, dereita…pero sen levantarse) sobre as cuestión que se plantexan. Uns 
15 minutos. 

Para cada afirmación hai que escribir un nome distinto. 

Unha vez realizada esta parte o grupo dialoga durante uns 20 minutos sobre preguntas como:
◦ Cal foi a pregunta máis difícil de contestar?

◦ Que aprendiches que non soubesas? 

◦ Que resposta che sorprendiou máis? Etc… 

AVALIACIÓN: 

• Como nos sentimos? , Cústanos falar de nós mesmos? ,Que pensas das respostas que oiches?
Aceptámonos e aceptamos aos demáis? 



CUESTIONARIO ACTIVIDADE Nº 2 

QUEN É... NO GRUPO? “AUTOCOÑECEMENTO” 

Nome: ______________________________________ Curso: ____

Unha persoa do grupo que......

“Atopa a un compañeiro ou compañeira que….” NOME 

1. .... que teña un can. 

2. …. cuxo nome comece coa mesma letra co meu… 

3. … a quen lle gusten os mesmos deportes que a min. 

4. … que saiba facer boas imitacións. 

5. …. que naceu fóra desta provincia. 

6. …. cuxo pelo teña o mesmo cor que o meu. 

7. …. que lese o mesmo libro. 

8. …. a quen eu coñecía. 

9. …. que sexa máis alto/ que eu 

10. ….. que viaxase por Europa. 

11. …. cuxo primeiro apelido comece pola mesma letra que co meu. 

12. …..que sexa puntual. 

13. …. que sexa do mesmo equipo de fútbol que eu. 

14. ….que toque un instrumento musical. 

15. ….. que lle guste o cine. 



ACTIVIDADE 3. 

“EXPERIMENTAMOS EMOCIÓNS” 

DEFINICIÓN: 
É unha actividade de dinámicas de grupo propia da etapa de formación do grupo, usada durante 

as primeiras xornadas, ou durante as primeiras semanas, con idea de que o grupo comece a 
coñecerse mellor e dese xeito adquira suficiente confianza e aceptación entre todos os membros da 
clase. 

A persoa titora presenta ao grupo os obxectivos da actividade explicando que a actividade a 
desenvolver servirá para que os compañeiros/as se coñezan mellor entre eles; É importante 
adaptar a actividade a situación socio-sanitaria actual 

OBXECTIVOS: 
• Adquirir conciencia das emocións propias e alleas. 

• Recoñecer que as emocións son necesarias para o desenvolvemento persoal e para convivir.

DESENVOLVEMENTO: 
A persoa titora inicia a sesión comentando que nos emocionamos con frecuencia, e que 

prácticamente non somos conscientes diso. Insistirase en que o noso estado emocional varia ao
longo do día segundo os distintos acontecimentos e estímulos que recibimos. Na linguaxe cotíá 
adóitase expresar as emocións nunha escala positiva-negativa de graos de intensidade. Así 
dicimos: “estou moi ben” ou “síntome mal”. Por tanto, na expresión das emocións hai un 
aspecto cualitativo e outro cuantitativo. 

Tras a explicación do titor/a, cada alumno/a encherá, de forma anónima, o rexistro de emocións 
en diferentes situacións ou por diversos motivos .Debe insistirse na sinceridade da resposta e no 
respecto cara as opinión dos demáis. O tempo para cumprimentalo será de 5-10 minutos. Unha vez 
cumprimentada a folla a persoa titora as recolle e en asamblea e na pizarra anota as distintas 
respostas. O titor/a sinalará aspectos como grao de concordancia nas situación; as discrepancias ante
unha mesma emoción; os momentos nas que se producen; se se manifestan cando se está a soaso u 
en compañía.
 

AVALIACIÓN: 
Avaliarase a capacidade do alumnado para identificar as diferentes emocións que sente e 

manifesta na súa vida diaria, recoñecendo a súa importancia na relación cos demais. 



CUESTIONARIO ACTIVIDADE Nº 3. 

Nome: ------------------------------------------------------------ Curso: ---------------------

 REXISTRO DE EMOCIÓNS

Rexistro de emocións en diferentes situacións ou motivos 

Emoción                                     Situación ou motivo 

• Aburrido/a_____________________________________________
             _____________________________________________________

• Solo/a________________________________________________
             _____________________________________________________

• Rexeitado/a____________________________________________
             _____________________________________________________

• Decepcionado/a________________________________________
             _____________________________________________________

• Desgraciado/a__________________________________________
             _____________________________________________________

• Feliz _________________________________________________
             _____________________________________________________

• Incomprendido/a_______________________________________
             _____________________________________________________

• Nervioso/a_____________________________________________
             _____________________________________________________



ACTIVIDADE 4. 
“RESCATANDO O POSITIVO DOS MOMENTOS CRÍTICOS VIVIDOS” 

DEFINICIÓN: 

A persoa titora presenta ao grupo os obxectivos da actividade explicando que expresando as 
nosas emocións despois dun evento traumático e compartilas coas persoas de confianza fainos sentir
acompañados e axúdanos a comprendelas e manexalas. 

É importante ter presente que as emocións non xorden soas, senón que veñen acompañadas dun 
conxunto de ideas que, con frecuencia, reforzan ou suscitan certos estados de ánimo e que, polo 
mesmo, poden tamén axudarnos a modificarlos 

OBXECTIVOS: 

Desenvolver unha actitude resilente fronte ás dificultades que toquen vivir.

DESENVOLVEMENTO: 

A persoa titora inicia a sesión recordando aos alumnos a crise sanitaria que estamos vivindo e as
consecuencias que ello supone para todos/as. Formúlase a seguinte cuestión: 

“Que sentías durante os meses de confinamento cando cada día dábanse novos datos sobre 
personas enfermas, falecidas...nos medios de comunicación?” 

Tendo en conta as respostas, compártese a idea de que, cando hai dificultades ou algo nos sae 
mal, podemos perder a motivación para seguir adiante e nos desanimamos e perdemos a confianza 
en que as cousas podan mellorar. 

O alumnado comentará aquelas situación que xeneraron tristeza, desánimo ou desmotivación e 
realizaran un listado desas situacións. Sobre esa base realízase outra listaxe cos aprendizaxes e 
aspectos positivos que se poden rescatar desas vivenzas 
Folla adxunta 

AVALIACIÓN: 

Avaliarase a capacidade do alumnado para identificar tanto as situación negativas como as 
positivas así como a adquisición dunha actitude resilente ante situacións adversas. 

as diferentes emocións que sente e manifesta na súa vida 



ACTIVIDADE 4. 

Nome: ------------------------------------------------------------- Curso: ------------------- 

“RESCATANDO O POSITIVO DOS MOMENTOS CRÍTICOS VIVIDOS” 

SITUACIÓNS DE TRISTEZA, 
DESÁNIMO, DESMOTIVACIÓN… 

ASPECTOS POSITIVOS DAS 
VIVENZAS 

•

•
 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
 

•
•

Cada alumno/a elabora unha MENSAXE POSITIVA, completando as seguintes frases: 

  Síntome mellor porque... 

 Agora estou seguro porque... 

  Non síntome só porque.. 



ACTIVIDADE 5. “REFORZAMOS MENSAXES POSITIVAS” 

DEFINICIÓN: 
A persoa titora presenta ao grupo os obxectivos da actividade explicando que cando actuamos 

cunha actitude positiva iso motívanos e axúdanos a buscar melloras na nosa vida. 
É importante aprender a mirar o positivo nos demáis, dicir frases motivadoras ás persoas que nos 

rodean e buscar, tamén, que as persoas coas que nos relacionamos, exprésennos frases motivadoras. 
Refórzase a idea de que somos seres valiosos e temos capacidades para afrontar as situacións que 

ocorren na nosa vida. 

OBXECTIVOS: 

• Reforzar os pensamentos e sentimientos positivos. 

• Promover sentimientos positivos entre as personas do entorno.

DESENVOLVEMENTO: 

Esta actividade é recomendable facela cando a persoa titora atópese cunha actitude positiva de 
maneira que sexa capaz de transmitir esa positividade (alegría, entusiasmo…). 

Coméntase co grupo que a diferencia do día de hoxe, noutras ocasións non tivo ganas de facer 
nada, sentía que todo lle estaba saíndo mal e sentíase tamén moi mal. 

Pídese aos alumnos que identifiquen os pensamentos e sentimentos que teñen cando pasan 
por momentos difíciles. Logo, anímaselles a lembrar cales son as expresións de desánimo ou medo
que din a si mesmos neses momentos. Participan voluntariamente, e vanse anotando as 
expresións na folla que se adxunta. Despois irán lendo as frases. 

Explícaselles que é normal que ás veces teñamos eses pensamentos, e é bo poder reconocerlos e 
non asustarnos por iso. É importante entender que é o que nos xerou ese pensamento: por exemplo, 
o comentario de alguén ou algo que non funcionou como se esperaba. 

AVALIACIÓN: 

Avaliarase a capacidade do alumnado para quedar co positivo das situacións máis difíciles coas 
que se atopa na vida, así como a capacidade de valorar o que sí funciona, non todo é negativo. 



ACTIVIDADE 5. 

Nome: ------------------------------------------------------------- Curso: ------------------- 

“REFORZAMOS MENSAXES POSITIVAS”

 FRASES MOTIVADORAS 

Exemplos: 

» Todo vai saír ben. 

» Eu podo contribuír a que esta situación mellore. 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

»
 
» 

» 

»


