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“A mente non é unha vasilla para encher senón unha lámpada para acender”. Plutarco

“A xente esquecerá o que dixeches, tamén esquecerá o que fixeches, pero xamais
esquecerá como lle fixeches sentir”. Maja Angelou

“Ás veces un séntese incompleto e é simplemente que é novo”. Italo Calvino

“Cando digo controlar as emocións, quero dicir as emocións realmente estresantes e
incapacitantes. Sentir emocións é o que fai a nosa vida rica”. Daniel Goleman

“Non dependas de alguén máis para ser feliz e para valorarte. Só ti podes ser responsable
diso. Se non podes quererte e respectarte a ti mesma, ninguén poderá facer que isto
ocorra”. Stacey Charter

“Non permitas que o ruído das opinións alleas silencie a túa voz. E, o máis importante, ten a
coraxe de facer o que di o teu corazón e a túa intuición. Dalgún modo, xa sabes aquilo no
que realmente queres converterte”. Daniel Goleman
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CONCIENCIA EMOCIONAL

SESIÓN 1. O MEU METRO CADRADO

COMPETENCIA
EMOCIONAL

CONCIENCIA EMOCIONAL

TÍTULO

O MEU METRO CADRADO

OBXECTIVOS

Tomar conciencia por parte do alumnado da súa identidade.
Tomar conciencia do que lle gusta/apaixoa ao alumnado.
Invitar a coñecer os membros do grupo e fomentar a empatía dende o coñecemento
persoal.

DESCRICIÓN

O profesor/a explícalle ao alumnado que é un metro cadrado. Unha vez feito isto indícalles
aos alumnos que durante unha semana terán que facer “o seu metro cadrado” para expoñer
na seguinte sesión de titoría. “O seu metro cadrado” consiste en elixir un mínimo de cinco
elementos e un máximo de dez que representen todo aquilo que lles gusta/apaixoa e que
eles pensen que os representa como persoas. Despois deberán situar eses obxectos nunha
superficie que sexa un metro cadrado. Esa superficie pode ser a que se queira e pode
usarse a creatividade que se desexe. Unha vez feita a montaxe farase unha foto da mesma.
Á semana seguinte, na sesión de titoría, cada alumna/o mostrará ao resto dos
compañeiros/as o seu metro cadrado e explicará a composición creada e o que representan
cada un dos elementos que forman parte dela

TEMPO
30 minutos para explicar a dinámica. Unha semana para facer o
metro cadrado. Unha sesión ou as que se queiran (depende do
tamaño do grupo) para que cada alumna/o expoña o seu metro
cadrado no grupo

MATERIAL

O que se necesite no metro cuadrado e un móbil con cámara de fotos ou unha cámara
fotográfica

OBSERVACIÓNS

O profesor pode facer previamente o seu propio metro cadrado e ensinarllo ao alumnado
para que entenda mellor a dinámica.
Outra versión da dinámica é pedirlle ao alumnado que, unha vez feito, lle envíe ao
profesor/a a foto do metro cadrado e, na sesión de exposición, o profesor/a vai mostrando
as fotos e o grupo ten que adiviñar quen é o autor/a. Unha vez adiviñado, este/a explica o
seu metro cadrado.
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SESIÓN 2. OS TRES CEREBROS

COMPETENCIA EMOCIONAL CONCIENCIA EMOCIONAL

TÍTULO

OS TRES CEREBROS

OBXECTIVOS

Identificar os tres cerebros: neocortex, límbico e reptiliano e identificar onde nacen as
emocións

DESCRICIÓN

Faise unha breve introdución dos tres cerebros mediante unha diapositiva e a continuación
proponse ao grupo que saia un voluntario para facer un “teatrillo” coa profesora, onde se
vai interpretar unha escena da vida cotiá.
Un ancián quedou sen casa e acode a Asuntos Sociais contando o seu problema e
mediante tres “actuacións” verase como o traballador social se comporta inicialmente
usando o cerebro racional, nun segundo momento usando o cerebro límbico e polo último
usa o cerebro reptiliano. Desta forma, os participantes comezan a tomar conciencia de que
hai persoas máis racionais, máis emocionais ou máis “primarias”.
A continuación proponse que se fagan grupos de catro persoas e que pensen nunha
situación cotiá, nun suceso, onde ocorra algo e un dos participantes toma decisións co
neocortex, outro co cerebro límbico e outro co cerebro reptiliano.

TEMPO 50 minutos

MATERIAL

Foto: Maria Navarrete Fa

OBSERVACIÓNS

Este primeiro “teatrillo” serve para ir rompendo barreiras de cara á futuras sesións.
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SESIÓN 3. CANTAS EMOCIÓNS COÑECES?

COMPETENCIA EMOCIONAL CONCIENCIA EMOCIONAL

TÍTULO

CANTAS EMOCIÓNS COÑECES?

OBXECTIVOS

Tomar conciencia do vocabulario emocional que se posúe.

DESCRICIÓN

Pídese a todo o alumnado que colla unha folla e un bolígrafo. A continuación
explícaselles que disporán de tres minutos para escribir todas as emocións e fenómenos
afectivos que coñezan (que saiban nomear).
Pasados os tres minutos de enumeración de emocións, e unha vez que cada un dos
alumnos e alumnas contaron o número total de respostas, formularanse preguntas do
seguinte tipo:
cantas emocións escribistes?, quen escribiu máis de 30?, entre 20-30?, entre 10 e 20?,
menos de 10?.
Solicítase ao alumnado que, de forma voluntaria, vaia lendo o que escribiu para ir
facendo un cribado do que son realmente emocións e do que non o son (porque son
comportamentos e non emocións). Nos casos en que haxa dúbidas de se se trata ou non
de emocións, unha voluntaria ou voluntario irá buscando os termos no dicionario de
emocións  (así empezan a familiarizarse co seu uso)
Unha vez feito isto, pídeselles aos alumnos e alumnas que durante un minuto escriban o
nome de todos os deportes que coñezan. Finalizado este minuto, realízanse preguntas do
seguinte tipo: cantos deportes dos que escribiches practicas?, como é posible que sexas
capaz de escribir o nome de tantos deportes que non practicas e, en cambio, non sexas
capaz de escribir o nome de moitas emocións que sentes ao longo do día?
A continuación pídeselles que conten cantas emocións das que escribiron son positivas e
cantas negativas e que respondan a: por que lles parece que se escriben máis emocións
negativas que positivas?, existen máis emocións positivas ou negativas?

TEMPO 50 minutos

MATERIAL

Bolígrafo, papel, dicionario de emocións e fenómenos afectivos e un cronómetro

OBSERVACIÓNS

As preguntas formuladas arriba son orientativas e están elaboradas en función dos
resultados que normalmente se dan cando se realiza esta actividade: na maioría dos
casos o alumnado escribe poucas emocións (teñen un pobre vocabulario emocional),
sempre foron capaces de escribir moitos máis nomes de deportes que de emocións e
case sempre (hai excepcións) escriben máis emocións negativas que positivas.
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SESIÓN 4. DEFININDO EMOCIÓNS

COMPETENCIA EMOCIONAL CONCIENCIA EMOCIONAL

TÍTULO

DEFININDO EMOCIÓNS

OBXECTIVOS

Coñecer e definir diferentes emocións.
Ampliar vocabulario emocional.

DESCRICIÓN

Cada alumna/o elaborará unha presentación (word, powerpoint, pdf, etc…) onde defina e
explique dúas emocións, unha delas será asignada polo profesor/a e a outra será elixida
polo alumno/a en función das súas preferencias.

A definición e explicación da emoción deberase acompañar con imaxes, citas, libros,
películas ou música que fagan referencia a dita emoción a nivel persoal.
O alumnado disporá dunha semana para elaborar a súa presentación; transcorrida esta, o
alumnado exporá na clase as súas presentacións.
O profesor/a, como guía da sesión, fará preguntas do tipo:
- por que elixes esa emoción?
- por que identificas esa emoción con ese libro, película, vídeo, música, etc.?
- como te sentiches mentres elaborabas a presentación?
- como te sentiches mentres facías a presentación?

TEMPO
Unha semana para a elaboración e unha sesión de 50
minutos para as presentación (atendendo ao tamaño
do grupo).

MATERIAL

Dicionario emocional e equipo informático para a elaboración da presentación

OBSERVACIÓNS

No caso de ser grupos de máis de oito alumnos é preciso dedicar ás exposicións máis
dos 60 minutos. É importante que se expoñan todas, se queren (ou tratar de invitalos a
facelo), porque enriquece moito ver o traballo feito polos demais e manéxanse máis
termos emocionais.
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SESIÓN 5. DOMINÓ DOS SENTIMENTOS

COMPETENCIA EMOCIONAL CONCIENCIA EMOCIONAL

TÍTULO

DOMINÓ DOS SENTIMENTOS

OBXECTIVOS

Ampliar vocabulario de emocións.
Experimentar o beneficio da cooperación fronte á competitividade.

DESCRICIÓN

Fórmanse grupos de 4 ou 5 persoas. A cada grupo entrégaselle un xogo do dominó. A
continuación danse as seguintes instrucións:
- Este xogo é similar ao clásico dominó.
- Cada ficha ten dúas entradas que coinciden cunha ficha pola esquerda e outra pola
dereita.
- Para saber se o fixestes ben, debedes saber que o xogo de fichas péchase sobre si
mesmo e non sobra ningunha.
- Pódese empezar!
Neste punto cada grupo empeza a organizarse dunha maneira ou outra. Débese estar
moi atento a como se desenvolve o xogo porque dá moitas ideas para tratar o tema de
debate.
Cando a maioría de grupos acaba, comézase o debate sobre como lles foi no xogo. Se
non se sabe como empezar, con estas preguntas serviría:
- Como vos sentistes no xogo?
- Como tedes empezado o xogo?
- Cambiastes a estratexia?
- Cal era a finalidade do xogo?
- Poderiades acabar sen a axuda dos demais?

TEMPO 50 minutos

MATERIAL

Fichas do dominó de sentimentos do Anexo I

OBSERVACIÓNS

Distribución cómoda para que poidan xogar os grupos.
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SESIÓN 6. COMO ME SINTO AQUÍ E AGORA

COMPETENCIA EMOCIONAL CONCIENCIA EMOCIONAL

TÍTULO

COMO ME SINTO AQUÍ E AGORA

OBXECTIVOS

Tomar conciencia do que un sente no momento presente, aquí e agora

DESCRICIÓN

Con cinta adhesiva (embalaxe, carroceiro ou calquera outro tipo) marcar tres liñas no
chan equidistantes. A liña central marca o 5 como valor do centro, a liña á dereita do
centro marca 10 como o valor máximo e a liña á esquerda do centro marca 0 como valor
mínimo.
As instrucións son as seguintes: sempre en absoluto silencio, soará música e durante o
tempo que dure a música, o alumnado desprazarase libremente polo espazo marcado no
chan; no momento en que se apague a música, o profesor dirá o nome da emoción e
situarase cada alumno no lugar que mellor identifique como se sente, colocándose enriba
do número que valora o estado da emoción emitida nese momento.
Por exemplo: "que feliz te sentes?". O estudante pode situarse en calquera lugar do
espazo que mostra a súa avaliación con referencia da alegría que posúe nese momento
(aquí e agora) sendo 0 o valor máis baixo e 10 o valor máximo. Pódese configurar con
calquera outro valor (as liñas serven como referencia no espazo).
Cando o alumno chegue ao seu punto, pechará os ollos e tomará conciencia de como se
sente "aquí e agora" ante esa emoción e, cos ollos pechados, poderá corrixir ou non a
súa posición, se o desexa, cambiando de número.
Este proceso repetirase con tantas emocións como se queira traballar para que o
alumnado tome conciencia delas.
Despois disto o profesor fará preguntas como por exemplo: como te sentiches?, foiche
difícil tomar conciencia dalgunha emoción?, cando pechaches os ollos, a túa sensación
variou con referencia á valoración que fixeches da emoción no momento inicial?, mudou
de lugar algún tempo unha vez que pechaches os ollos, dándote conta de que non te
colocaras no lugar que expresaba como te sentías?, sentícheste influenciado polos
compañeiros cando viches onde se colocaron eles?, hai algún momento ou emoción que
che fixo sentir incómodo á hora de estar relaxado cos ollos pechados?

TEMPO 50 minutos

MATERIAL

Cinta adhesiva. Un dispositivo para escoitar música. Un gran espazo.

OBSERVACIÓNS

É moi importante especificar ben que non se deben colocar en función de como se ven
eles mesmos, ou como os ven os demais, senón pola maneira de como se senten.
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SESIÓN 7. MEDIDOR EMOCIONAL

COMPETENCIA EMOCIONAL CONCIENCIA EMOCIONAL

TÍTULO

MEDIDOR EMOCIONAL

OBXECTIVOS

Tomar conciencia de como son as emocións na aula, diferenciar os diferentes estados
emocionais e tomar conciencia dos cambios emocionais ao longo do día.

DESCRICIÓN

Fórmanse grupos de dous ou tres alumnos. A cada un dos grupos entrégaselle un
medidor emocional.

Explícase o funcionamento do medidor emocional. O funcionamento é o seguinte:

Existen dous eixos: no eixo X está representado o sentimento, que vai desde
desagradable ata agradable, e no eixo Y está representada a enerxía, que vai desde
baixa a alta. Desta forma o medidor está dividido en catro partes diferenciadas por cores:

a) Cor azul: sentimento desagradable con nivel de enerxía baixo (por exemplo:
depresión…)

b) Cor vermella: sentimento desagradable con nivel de enerxía alto (por exemplo: rabia…)

c) Cor verde: sentimento agradable con nivel de enerxía baixo (por exemplo:
tranquilidade…)

d) Cor amarela: sentimento agradable con nivel de enerxía alto (por exemplo: euforia…)

Unha vez explicado o medidor emocional, pídeselle a cada grupo que, no medidor que se
lle entregou, coloque as seguintes emocións: furia, susto, anoxo, preocupación, sorpresa,
euforia, satisfacción, entusiasmo, alegría, decepción, tristeza, depresión, aburrimento,
tranquilidade e serenidade.

Unha vez traballado o funcionamento do medidor, proponse ao alumnado diferentes
situacións para que identifiquen e comenten en que lugar do medidor se situarían en cada
caso. Faranse preguntas do tipo: como te sentes antes dun exame?, onde situarías esa
emoción no medidor?, e cando chegas á clase coas tarefas sen facer…?, e cando chegas
á clase coas tarefas feitas…? etc…

TEMPO 50 minutos

MATERIAL
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Un medidor para cada grupo e fichas de vocabulario.

OBSERVACIÓNS

Pódese traballar co modelo 1 ou o modelo 2, segundo o dominio que do vocabulario
emocional teña o alumnado. O modelo 2 é máis fácil para colocar as emocións citadas.

Programa de educación emocional IES Perdouro 10



SESIÓN 8. O ESPELLO

COMPETENCIA
EMOCIONAL CONCIENCIA EMOCIONAL

TÍTULO

O ESPELLO

OBXECTIVOS
Tomar conciencia de como a expresión facial e corporal transmite emocións. Interpretar as
expresións faciais doutras persoas.

DESCRICIÓN
Pídese ao alumnado que se coloque por parellas, un fronte ao outro, facendo unha fila
entre todos os membros do grupo. As instrucións a partir dese momento son:

1. As alumnas/os situados á dereita da profesora ou profesor serán as “persoas” e
os situados á esquerda farán de espello, de modo que a/o profesora/or dirá unha
emoción e as/os alumnas/os “persoas” expresarán coa cara (só coa cara) esa
emoción, mentres que as alumnas/os “espello” reflectirán esa expresión (imitarán).

2. Despois de varias emocións expresadas, intercambiarán os papeis: os que eran
“persoas” serán “espello” e viceversa.

3. Repetirase o proceso de novo pero esta vez permitirase usar, ademais da cara, o
resto do corpo para expresar a emoción.

As emocións expresadas poden ser: alegría, noxo, medo, tristeza, sorpresa, pánico, amor,
felicidade…

Finalizada a práctica do espello formularanse preguntas do seguinte tipo para invitar á
reflexión: como te sentiches facendo a dinámica?, prefires ser “ persoa” ou espello?, por
que?, que emocións che foron máis sinxelas de expresar?, e a máis difícil?, por que?

TEMPO 50 minutos

MATERIAL
Ningún

OBSERVACIÓNS

Se o alumnado inicialmente sente vergoña por ter que expresar emocións con xestos
faciais e corporais, a/o  profesora/or debe porse  de parella dun deles para animar o resto
a facelo.
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REGULACIÓN EMOCIONAL

SESIÓN 9. CORREDOR DAS EMOCIÓNS

COMPETENCIA EMOCIONAL REGULACIÓN EMOCIONAL

TÍTULO

CORREDOR DAS EMOCIÓNS

OBXECTIVOS

Experimentar e comprender o impacto que as nosas expresións emocionais e o noso
comportamento teñen nas outras persoas.

DESCRICIÓN

Solicítanse tres ou catro voluntarios/as do grupo e pídeselles que saian da aula.
Explícaselles que, cando entren, un por un, atoparán o resto de compañeiros/-as facendo
un corredor polo que terán que pasar mentras eses compañeiros/-as amosan, xesticulan,
interpretan cara a un deles unha mesma emoción que será elixida polo profesorado e eles
deben descubrir cal é a emoción coa que foron recibidos por ese “corredor” de
compañeiros/-as.
O alumnado voluntario abandona a aula. Nese momento, o profesorado volve explicar ao
resto do grupo o que van facer. Situaranse uns diante dos outros facendo un corredor e
chamarase, un por un, o alumnado voluntario.
Cando o primeiro dos participantes voluntarios entre na aula, todos deben amosar cara a
ese alumno a emoción que a profesora lles diga. Teñen que facelo con interese, xa que
diso dependerá que o compañeiro adiviñe cal é a emoción coa que foi recibido.
Así, pasarán polo corredor cada un dos voluntarios e recibirán diferentes emocións
(ignorancia, medo, adoración…).
Cando remate a práctica, formularanse preguntas do seguinte tipo:
- Como vos sentistes os voluntarios no momento no que recibistes cada unha das
emocións?
- Como se sentiu o resto do grupo cando interpretastes cada unha das emocións?
- Que emocións custa máis recibir, as positivas ou as negativas?
- Cales custa máis interpretar?
- Como vos sentides cando pasades por calquera corredor do instituto?
- Sentistes algo parecido?
- Notades que outros compañeiros vos expresan algunha das emocións que traballamos
nesta dinámica?
- Se non nos gustou sentilo aquí, como pensades que se sente o alumnado que recibe
emocións negativas nos corredores?

TEMPO 50 minutos

MATERIAL

Ningún
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OBSERVACIÓNS

Pode pedirse máis alumnado voluntario se o grupo é moi numeroso ou, en vez de pedir
voluntarios, pode ser o docente quen elixa o alumnado que vai saír fóra da aula.
Tamén se pode pedir ao final da dinámica que pensen, en tres minutos, en todos os
corredores polos que pasan no instituto ao longo dos días e que escriban nun papel como
se senten cada vez que pasan por eses corredores e as razóns polas que se senten así.
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SESIÓN 10. POEMA SOBRE O MEDO

COMPETENCIA EMOCIONAL REGULACIÓN EMOCIONAL

TÍTULO

POEMA SOBRE O MEDO

OBXECTIVOS

Recompilar os medos cos que todo o grupo convive e aos que fai fronte, poñendo en valor
que todos temos medos, todos son lexítimos, pero o importante é que non nos paralicen e
intentar facerlles fronte pouco a pouco.

DESCRICIÓN

1. A docente inicia a sesión co seguinte vídeo introdutorio. Unha vez visualizado comenta
que antes de empezar a tratar o tema do medo vai ler un poema.

2. A docente sitúase na parte de atrás da clase para que o alumnado non a vexa de
fronte. O obxectivo disto é conseguir unha maior concentración no poema que van
escoitar. A continuación procede a ler o poema “Medo” de Raymond Carver. Ao acabar
de lelo mantense en silencio para que o alumnado exprese que lle pareceu, ou
calquera opinión que poida ter.

3. A continuación pídelle ao alumnado que faga unha listaxe dos medos que identifica en
si mesmo (mínimo 5, pero poden escribir os que queiran). Una vez feito isto pídeselles
que os ordenen do 1 ao 5 sendo 1 o medo máis grande e así sucesivamente.

4. Despois disto explícase o medo como emoción básica, como unha emoción
imprescindible para manter a vida (pídeselle ao alumnado que poña exemplos diso).
Reflexiónase sobre o que provoca o medo, fuxida ou ataque. Diferénciase entre
medos reais e medos xerados pola nosa mente (ansiedade). Reflexiónase tamén
sobre a orixe dos medos: herdados?, experiencias pasadas?… Formúlanse preguntas
do tipo: ter medo é o mesmo que ser covarde?

5. Para finalizar pídeselles a todos os alumnos e alumnas que dos medos propios que
escribiron escollan os tres medos que queren que figuren no poema que imos crear a
semellanza do poema de Raymond Carver e que, para iso, os anoten nun papel.

6. A docente, cos tres medos de cada alumna/o do grupo e tres medos propios que ela
queira incluír, elabora un poema do mesmo estilo que o Raymond Carver. Este poema
imprímese e pégase na aula como mostra dos medos cos que todo o grupo convive e
aos que fai fronte, poñendo en valor que todos temos medos e todos son lexítimos,
pero o importante é que non nos paralicen e intentar facerlles fronte pouco a pouco.

TEMPO 1h. 30 min.

MATERIAL
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Folios, bolígrafos e o poema de Raymon Carver MEDO

Medo de ver unha patrulla policial deterse fronte á casa.

Medo de quedarme durmido durante a noite.

Medo de non poder durmir.

Medo de que o pasado regrese.

Medo de que o presente tome voo.

Medo do teléfono que soa no silencio da noite morta.

Medo ás tormentas eléctricas.

Medo da muller do servizo que ten unha cicatriz na meixela.

Medo aos cans aínda que me digan que non morden.

Medo á ansiedade!

Medo a ter que identificar o corpo dun amigo morto.

Medo de quedarme sen diñeiro.

Medo de ter moito, aínda que sexa difícil de crer.

Medo aos perfís psicolóxicos.

Medo a chegar tarde e de chegar antes que calquera.

Medo a ver a escritura dos meus fillos na cuberta dun sobre.

Medo a velos morrer antes ca min e sentirme culpable.

Medo a ter que vivir coa miña nai durante a súa vellez e a miña.

Medo á confusión.

Medo a que este día termine cunha nota triste.

Medo a espertar e ver que te fuches.

Medo a non amar e medo a non amar demasiado.

Medo a que o que ame sexa letal para aqueles que amo.

Medo á morte.

Medo a vivir demasiado tempo.

Medo á morte.

Xa dixen iso.
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SESIÓN 11. MINDFULNESS E RELAXACIÓN

COMPETENCIA EMOCIONAL REGULACIÓN EMOCIONAL

TÍTULO

MINDFULNESS E RELAXACIÓN

OBXECTIVOS

Dar a coñecer a atención plena e a relaxación como técnicas de regulación emocional e
poñelas en práctica

DESCRICIÓN

Explícase ao alumnado que imos desenvolver tres actividades que serán moi útiles para
calquera momento en que estean cansados, enfadados, tristes, estresados, etc...
(calquera emoción negativa).
As tres actividades a desenvolver son:
a) Como respiras? Mindfulness (20 minutos)
Pídese ao alumnado que se sente na cadeira, co lombo recto e as plantas dos pés planas
no chan, e que comecen a respirar sen forzar, naturalmente, prestando atención a como é
a súa respiración (é rítmica?, respiras polo nariz?, pola boca?, é a respiración da
barriga?). Despois dun ou dous minutos pídeselles que pechen os ollos e comecen a
inspirar e exhalar, prestando atención só á súa respiración, deixando pasar os
pensamentos, sen xulgar; se nalgún momento deixan de prestar atención á súa
respiración, volven a ela, sen estrés, sen xuízo. Pódese animar os participantes a inspirar
imaxinando un globo inflándolle o abdome e expirar ese globo desinflado. Tamén se lles
pode suxerir que inspiren e imaxinen o aire que entra no seu corpo coa súa cor favorita; e
que expiren expulsando un aire onde van todas as súas preocupacións, tristezas, estrés,
etc...
Unha vez que o entenderon, practican en silencio durante dous minutos.
b) Mindfulness nos teus brazos (segundo sexa necesario)
Os participantes deben sentarse comodamente onde queiran na aula. Despois dánselles
as seguintes indicacións: pecharán os ollos, poñerán as mans sobre os xeonllos e, moi
moi lentamente, terán que levantar os brazos ata chegar á altura do peito; cando cheguen
a esa altura, xirarán os pulsos para que as mans se miren e comecen a achegarse entre
elas, tamén moi lentamente, ata que as mans se toquen; unha vez que se tocan,
comezan a separarse moi lentamente, volven a virar cara a abaixo e os brazos van
baixando moi lentamente ata que as mans descansan sobre os xeonllos de novo. Cada
alumno farao ao seu ritmo, atendendo aos micromovementos que vaia realizando.
c) Relaxación: a praia (15 minutos)
Pídeselles aos estudantes que se poñan cómodos nas súas colchonetas, que se poñan
nunha posición cómoda e que simplemente escoiten, porque van practicar unha
relaxación guiada. O profesor comeza a ler con calma e lentamente o texto “A Praia” e os
participantes comezan o proceso de relaxación, totalmente guiados ata o final.
Ao remate das actividades farase unha breve reflexión sobre o que sentiron

TEMPO Unha sesión de 50 minutos para dar a coñecer as tres
actividades. Tamén poden facerse en tres sesións
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MATERIAL

Unha  esterilla, un cronómetro e o texto “A Praia”
(texto transcrito de https:// www.youtube.com/watch?v=HUXEeHP15S8)

Texto “A Praia”
Empeza adoptando unha postura cómoda, sen tensión, espera o tempo necesario ata
encontrar esa postura na que o teu corpo se encontre ben durante o exercicio.
A continuación, leva a atención á túa respiración, sentes cada inspiración e cada
expiración.
Hai a quen lle axuda escoitar a son da súa respiración,
hai a quen lle axuda sentir como se infla e desinfla o seu peito ao respirar,
ou simplemente leva a atención ás súas fosas nasais e sente como entra e sae o aire por
elas,
neste momento só existe a túa respiración
e é útil saber que o simple feito de poñer a túa atención na respiración é relaxante por si
mesmo, se o fas o tempo suficiente.
Respirando tranquilamente, se non o fixeches xa, podes pechar os ollos.
Agora quero que imaxines unha praia, unha praia moi fermosa,
tal vez unha onde ti lembres que estiveches no pasado e foi especialmente agradable e
relaxante para ti,
tranquila,
ou tal vez unha praia na que che gustaría estar.
Imaxina que estás nesa praia, que vai un día solleiro, moi agradable
e dáte conta de todo o que te rodea, podes velo, a forma da area, as cores,
a cor do ceo e da auga, podes ver o movemento das ondas, ese movemento rítmico que
vén e que vai,
vén e vai,
como a respiración.
É interesante tamén que te deas conta dos sons, podes escoitar o son da auga, do mar,
podes escoitar cada onda,
podes sentir o teu corpo agradablemente cálido, bañado pola luz solar,
notas a temperatura do teu corpo agradablemente cálida,
pode que haxa algún olor relaxante nesa praia, ou non
e se che gusta bañarte na praia, ou quizais xa o fixeches, quizais sintas un lixeiro sabor
salgado nos beizos.
Agora érguete e sinte como aumenta a temperatura nos teus pés ao conectar coa area
cálida e agora empezas a pasear vendo o que te rodea, tranquilamente.
Hai un lugar onde podes ver un par de pequenas gaivotas xogando ao lonxe,
metendo e sacando o seu peteiro na auga.
Senta de novo e mira o horizonte.
Agora vouche pedir que metas a túa man dereita na area cálida e collas unha presa desa
area, podendo sentir como cambia a temperatura da túa man,
vas soltando lentamente esa area e observas como cae e vaste dando conta de que
observar isto che permite estar cada vez máis e máis tranquila/o.
Unha vez feito isto, vouche pedir que fagas un repaso coa túa mente de todo aquilo que
te relaxa desa praia
e coloca a túa atención no que máis che gustou, no que foi máis relaxante para ti, por
exemplo o movemento ou o son da auga, a sensación cálida en todo o teu corpo,
goza un pouco máis desa relaxación,
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podes pensar: que ben me atopo, que agradable é estar aquí, que relaxante…
goza desa praia e prepárate para irte despedindo dela.
Tendo a certeza de que a túa mente ten a capacidade para relaxarte en máis ocasións,
podendo regresar a este lugar interno de seguridade e de tranquilidade,
sinte agora o teu corpo e a postura exacta na que se encontra esteas onde esteas
e a medida que vaias sentindo as túas pernas, os brazos, as mans, podes ir abrindo os
ollos pouco a pouco e ir incorporándote.

OBSERVACIÓNS

Esta dinámica debe realizarse nunha sala grande, como un ximnasio, e onde exista unha
temperatura axeitada. As actividades deben facerse na orde en que se comeza a prestar
atención á respiración, ao corpo e, finalmente, rematan cunha relaxación. Podería
dedicarse unha única sesión a cada unha das tres actividades; por exemplo, a atención
plena aos teus brazos é ideal para que cada alumno empregue o tempo necesario, pero
optouse por esta versión para introducir tres posibles técnicas útiles para a regulación
emocional e, a partir dese momento, que as usen a calquera hora do día, cando o
necesiten e sexa posible practicalo.
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SESIÓN 12. MARMELADA DE EMOCIÓNS

COMPETENCIA EMOCIONAL REGULACIÓN EMOCIONAL

TÍTULO

MARMELADA DE EMOCIÓNS

OBXECTIVOS

Reforzar a autoestima, practicar o agradecemento, xerar emocións positivas, etc.

DESCRICIÓN

Entrégase un bote de cristal (como os da marmelada) a cada un dos membros do grupo
ou pídeselles que o traian da casa. Cada alumna/o poñerá un adhesivo co seu nome, o
seu alias, etc., nun bote de marmelada.
Despois, pídese a cada participante que escriba un agradecemento a cada un dos seus
compañeiros/as por todo o que compartiron ao longo do curso. O papel pode ser de
diferente cor, con diferentes estilos e de diferentes tamaños. A medida que rematen cada
un, ou unha vez teñan todos escritos, irán introducindo o seu agradecemento no bote
correspondente.
Desta forma, ao finalizar a sesión todos os alumnos/as terán un bote de marmelada cheo
de emocións, onde estarán recollidos todos os agradecementos que cada un dos seus
compañeiros lles proporcionaron. Levarán o bote para a casa e en calquera momento de
intimidade lerán os agradecementos e tomarán conciencia da importancia que teñen para
os seus compañeiros/as de clase e das experiencias compartidas durante todo o curso.

TEMPO 50 minutos

MATERIAL

Un bote de cristal para cada participante, adhesivo, papel, tesoiras, bolígrafos e lapis de
cores.

OBSERVACIÓNS

Esta dinámica pode realizarse en calquera outro momento (non ten por que ser final de
curso) e, en vez de conter agradecementos, pode conter afagos ou loas.
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SESIÓN 12 (BIS) OS AFAGOS

COMPETENCIA EMOCIONAL REGULACIÓN EMOCIONAL

TÍTULO

OS AFAGOS

OBXECTIVOS

Tomar conciencia da importancia de xerar emocións positivas aos demais e a un mesmo.
Potenciar a autoestima do alumnado.

DESCRICIÓN

A profesora envía a cada un dos participantes un formulario de google, seguindo o
modelo que abaixo se presenta. As alumnas/os teñen unha semana para cumprimentar o
formulario cos afagos de todos os compañeiros, incluso poden afagarse a si mesmos pois
o seu nome figura tamén no formulario. As respostas chegan ao correo do profesor/a que
prepara un documento de texto para cada membro do grupo con todos os afagos
recibidos. Este documento de texto entrégase a cada participante ao mesmo tempo que
se lle fai entrega das notas (o día que se dan as vacacións de Nadal).

TEMPO Unha semana para cumprimentar o formulario

MATERIAL

O formulario
OS AFAGOS

OBSERVACIÓNS

Esta actividade está feita usando o formulario google pero pode facerse mediante papeis
que se entreguen ao profesor, enviando un correo electrónico directamente con afagos ao
profesor para que despois os entregue, etc. Esta actividade está feita no Nadal para que
o alumnado leve como agasallo os afagos dos seus compañeiros/as.
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AUTONOMÍA EMOCIONAL

SESIÓN 13. A ÁRBORE

COMPETENCIA EMOCIONAL AUTOESTIMA

TÍTULO

A ÁRBORE

OBXECTIVOS

Desenvolver o autocoñecemento.
Descubrir e poñer en valor as fortalezas propias.
Mellorar a autoestima

DESCRICIÓN

O profesor/a entrega a cada alumno/a un folio (se pode ser de cores mellor). A
continuación pídelle ao alumnado que debuxen unha árbore que debe ter raíces, ramas e
flores ou froitos (para isto disponse de 5-7 minutos).
Unha vez feito o debuxo da árbore indícase ao alumnado o que deberán escribir en cada
unha das partes:

a) Nas raíces recolleranse as virtudes que cada un ten (se o alumnado non ten moito
vocabulario neste campo pódese proxectar no encerado dixital unha listaxe de
virtudes feita previamente ou localizada nalgunha páxina de internet).

b) Nas ramas recolleranse todas esas actividades que fai ben (non as actividades
que lles gustan, senón as que se lle dan realmente ben).

c) Nos froitos ou flores recolleranse todos os retos acadados ata o momento.
Durante esta actividade, se os alumnos/as presentan dúbidas sobre as súas virtudes,
sobre as cousas que fan ben ou os retos, é conveniente que o profesor/a poña en valor
as virtudes que ve neles (para animalos) ou indicarlles que poden preguntar á súa familia
ou amigos sobre as cousas que saben facer ben. Respecto aos retos, ás veces hai que
indicarlles o que se entende por reto (todos aqueles logros, por pequenos que sexan, que
foron froito da súa ilusión e esforzo), poñendo exemplos como: acabar unha carreira,
aprobar a ESO, ir ao ximnasio, estudar todos os días unha hora…).
Unha vez que o alumnado rematou a súa árbore, invítase a que os alumnos que queiran
compartan primeiro as súas raíces; unha vez compartidas as virtudes, compartir as
cousas que fan ben e, por último, os retos alcanzados.

TEMPO 50 minutos
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MATERIAL

Folios de cores e rotuladores de cores.
Listaxe de virtudes. Exemplos:

Alegría Cortesía Paz
Amizade Creatividade Respecto
Amor Dozura Responsabilidade
Autenticidade Fortaleza Sinxeleza
Autoestima Xenerosidade Sensibilidade
Autonomía Gratitude Serenidade
Bondade Humildade Sinceridade
Claridade Xustiza Tolerancia
Comprensión Optimismo Valentía
Confianza Paciencia Vontade

OBSERVACIÓNS

É interesante que, mentres o alumnado está debuxando a súa árbore, o profesor/a tamén
debuxe a súa.
Chegado o momento de compartir as árbores, debe respectarse que poida haber
alumnos que non queiran compartir unha das partes ou ningunha delas.
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SESIÓN 14. QUE SABES FACER BEN?

COMPETENCIA EMOCIONAL AUTOESTIMA

TÍTULO

QUE SABES FACER BEN?

OBXECTIVOS

Tomar conciencia das cousas que se fan ben, aumentar os niveis de autoestima e
aumentar o autoconcepto

DESCRICIÓN

Pídese a cada un dos participantes que pensen en cinco cousas que saiban facer ben. É
importante insistir en que é algo que saiban facer ben, non algo que lles guste. Durante
unha semana deben elaborar unha presentación para mostrar aos seus compañeiros as
cousas que saben facer ben e deben escoller unha desas accións para demostrar o ben
que a practican na aula. Finalmente dedícase unha sesión para que os alumnos
demostren as súas destrezas na aula. Durante a demostración é importante poñer en
valor e felicitar a cada alumno pola súa demostración.

TEMPO Unha semana de preparación e 50 minutos para a
exposición ante o grupo

MATERIAL

Libre: o necesario para facer unha demostración de algo que se sabe facer moi ben.

OBSERVACIÓNS

Se o grupo é amplo necesitarase máis dunha sesión para ver as presentacións e as
demostracións de todos os alumnos.
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SESIÓN 15. AUTOIMAXE E IMAXE PROXECTADA

COMPETENCIA EMOCIONAL AUTOESTIMA

TÍTULO

AUTOIMAXE E IMAXE PROXECTADA

OBXECTIVOS

Coñecer o noso autoconcepto.
Descubrir a imaxe que proxectamos.

DESCRICIÓN

O profesor explica a dinámica a través dunha diapositiva onde ensina a diferenza entre
autoestima e autoconcepto.
Unha vez entendido este contido entre os asistentes, o profesor reparte a cada un dos
estudantes dous documentos idénticos.
O documento reflicte unha táboa medidora que contén varios apartados que fan
referencia a aspectos da personalidade e que son puntuables de xeito numérico. Os
valores de cada aspecto van aumentando desde o valor 0, que indica o equilibrio da
puntuación, ata 5 puntos e de xeito positivo cara á dereita e, do mesmo xeito, en cinco
puntos en negativo tamén cara á esquerda da táboa.
Os aspectos da personalidade colocaranse por liñas con cadanseu antónimo; por
exemplo: “ansioso – tranquilo”, que irán colocados na mesma liña de puntuación.
Formando parellas, cada un fará unha valoración propia de si mesmo, e tamén do
compañeiro, coa finalidade de entregarlle o documento que o avalía coa puntuación que o
membro da parella lle fai. Deste xeito os dous membros da parella poden comparar os
dous documentos da avaliación, o que lle fixo o compañeiro e o que el fixo de si mesmo.

TEMPO 50 min

MATERIAL

Ordenador e proxector. Diapositiva cos contidos de autoconcepto e autoestima. Dous
documentos de avaliación coas táboas de diagnóstico de autoconcepto. Bolígrafos para
os asistentes.
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OBSERVACIÓNS

Con esta actividade podemos analizar as diferenzas entre o que cremos que
proxectamos da nosa personalidade e o que realmente os demais ven en nós, coa
finalidade de recoñecer o volume dos nosos aspectos persoais dunha forma máis real.
Tamén nos permite traballar equilibrando o volume daqueles que máis nos interese
potenciar ou diminuír.
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SESIÓN 16. CON QUE FORTALEZAS BRILLAS NO MUNDO

COMPETENCIA EMOCIONAL AUTOESTIMA

TÍTULO

CON QUE FORTALEZAS BRILLAS NO MUNDO?

OBXECTIVOS

Coñecer as vinte e catro fortalezas de Seligman.
Tomar conciencia das fortalezas que cada persoa ten.

DESCRICIÓN

Entrégase a cada participante unha folla coas vinte e catro fortalezas de Seligman e o seu
significado, así como unha folla de valoración delas. Unha vez explicadas brevemente,
pídese que cadaquén se valore de 0 a 10 en cada unha das fortalezas.
É importante mostrar os exemplos de valoración con exemplos das fortalezas do propio
docente, por exemplo.
Unha vez feita a primeira valoración, deberanse escoller as catro fortalezas con puntuación
máis alta; se hai empate na valoración das fortalezas e hai máis de catro coa mesma
puntuación alta, débese volver reflexionar e volver valorar esas fortalezas, ata que finalmente
só queden as catro fortalezas máis valoradas.
A continuación fanse preguntas do tipo:
son esas as fortalezas coas que brillas no mundo?
mostras esas fortalezas en todos os teus círculos?
en cales as mostras máis?, en cales menos?
hai algunha fortaleza que non estea entre as máis valoradas que che gustaría desenvolver
máis?.
Por último, invítase os alumnos/as a elixir unha das catro fortalezas máis valoradas, poñela
en práctica de forma permanente durante unha semana, tomar conciencia do que senten
cada vez que practican esa fortaleza e como os demais perciben a práctica da dita fortaleza.

TEMPO 50 minutos

MATERIAL

Folla de valoración das 24 fortalezas de Seligman. Anexo II
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SESIÓN 17. POR TRECE RAZÓNS

COMPETENCIA EMOCIONAL AUTONOMÍA EMOCIONAL

TÍTULO

POR TRECE RAZÓNS

OBXECTIVOS

Tomar conciencia da linguaxe ofensiva que se usa nos grupos de adolescentes.
Tomar conciencia do dano que provoca o uso do insulto.
Tomar conciencia do benestar que provoca o uso de boas palabras cara aos demais.

DESCRICIÓN

O docente visionará antes da sesión o video Por trece razones experimento de Netflix
para despois ser quen de reproducir o experimento na aula.
Pídese ao alumnado do grupo que saia ao encerado e que escriba todos os insultos
escoitados de forma habitual na contorna na que se moven.
Unha vez feito isto, pídese ao alumnado que foi receptor dalgún deses insultos que se
acheque ao encerado. Nese momento é importante iniciar unha reflexión entre todos
mediante preguntas do tipo:
recibes eses insultos habitualmente?
que sentes cando os oes?
cales deses insultos consideras que “non fan dano”?
hai alguén ao que ese insulto si lle fai dano?, cantos insultos dos escritos usades na vosa
vida?...
A continuación, bórrase o encerado e pídese ao alumnado que escriba todos os afagos
que escoita na súa contorna respecto aos seus compañeiros ou os que eles cren que
deberían escoitarse. Despois pídese ao alumnado que foi receptor dalgun deses afagos
que se acheque ao encerado. Nese momento é importante inciar unha reflexión entre
todos mediante preguntas do tipo: por que pensades que se reciben moitos menos
afagos que insultos?, como me sinto cando recibo un afago?, cantos afagos usades no
día a día?.
Para pechar a actividade pídese aos membros do grupo que, de forma espontánea, lle
digan a un ou varios compañeiros as cousas boas que ven neles (os afagos que no día a
día non usan)

TEMPO 50 minutos

MATERIAL

Por trece razones experimento de Netflix, encerado e rotuladores ou xices
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SESIÓN 18. A QUEN ADMIRAS?

COMPETENCIA EMOCIONAL AUTOESTIMA

TÍTULO

A QUEN ADMIRAS?

OBXECTIVOS

Mellorar a autoestima.
Fomentar a participación.
Acadar benestar emocional.
Sentir confianza nun mesmo.
Practicar expresión oral e escrita.

DESCRICIÓN

Traballo individual no que cada un debe elixir unha persoa a quen admire.
Despois farán unha descrición por escrito, pero sen concretar con datos. Simplemente
deben resaltar as características que admiran desa persoa e todas as cousas boas que
lle ven.
Tras a redacción, cada participante debería ler a mesma, pero en primeira persoa. É dicir,
como se eles mesmos fosen esa persoa a quen admiran.
Cando todos os participantes ou a maioría teña lida a súa descrición, comentamos:
- Como vos sentistes lendo a descrición?
- Sentístesvos identificados?
- Somos nós a persoa que describimos?

TEMPO 50 minutos

MATERIAL

Folios e bolígrafos.
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ANEXOS

ANEXO I. DOMINÓ DAS EMOCIÓNS

Danche a nota
dun exame difícil
e estás aprobado

Desprezo
Tes que operarte e

dinche que hai
riscos graves

Ledicia

Fixéronche unha
entrevista de

traballo e dinche
que hai moitas

posibilidades de
contratarte

Namoramento

Confiabas moito
nunha persoa e
dáste conta de
que te enganou

Medo
Vexo a moza coa
que saio bailando
agarimosamente

con outro

Desengano

Nun lugar, dúas
familias están

enfrontadas por un
conflito de límites
das súas parcelas

Sorpresa

Dinche que un
camión matou o

teu can
Vergoña

Alguén demostra
en público que
dixeches unha

gran mentira por
presumir

Celos
Vas entrar na túa

rúa co coche e ves
inesperadamente
que hai un foxo

Aburrimento

Xogando golpeo,
sen querer, a un

compañeiro e este
insúltame coa

palabra que máis
me fere

Envexa

Teño un exame
mañá e quédame,
aínda, a metade da

materia por
estudar

Ira

Teño un calzado
novo e cómodo,
pero merco outro
porque é dunha

marca máis famosa

Esperanza

Levas dous meses
no estranxeiro e
acórdaste dunha
persoa a quen
botas moito de

menos

Fobia
Moléstame moito
encerrarme nun

ascensor
Tristeza

Un branco rico e
forte mira con

moita
superioridade un

negro pobre,
afectado pola sida

Odio
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Saco moi boas
notas e ríome

dunha
compañeira

suspensa

Amizade

Hai unha persoa
especial con quen
podo compartir as
miñas ledicias e

tristezas

Nostalxia

Non me gusta o
fútbol e o meu pai
empéñase en que
esteamos todos
vendo o partido

con el

Angustia

Existe unha
persoa única coa
que me gustaría
compartir toda a

miña vida

Noxo
Vou pola rúa e

vexo que alguén
vomitou na
beirarrúa

Orgullo

Queres ir a
Inglaterra e

empezas a estudar
inglés con moita

enerxía

Capricho

Os meus
compañeiros
admiran unha

rapaza moi guapa
da miña clase,

pero a min non me
teñen en conta

Entusiasmo
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ANEXO II. AS 24 FORTALEZAS DE SELIGMAN

24 fortalezas de Seligman

SABEDORÍA E COÑECEMENTO XUSTIZA

Curiosidade, interese polo mundo Cidadanía, civismo, lealdade, traballo en equipo

Amor polo coñecemento e a
aprendizaxe

Sentido da xustiza, equidade

Xuízo, pensamento crítico,
mentalidade aberta

Liderado

Enxeño, orixinalidade, intelixencia
práctica (creatividade)

MODERACIÓN

Perspectiva Capacidade de perdoar, misericordia

CORAXE Modestia, humildade

Valentía Prudencia, discreción, cautela

Perseverancia e dilixencia Autocontrol, autorregulación

Integridade, honestidade,
autenticidade

TRANSCENDENCIA

Vitalidade e paixón polas cousas Apreciación da beleza e a excelencia, capacidade
de asombro

HUMANIDADE Gratitude

Amor, apego, capacidade de amar
e ser amado

Esperanza, optimismo, proxección cara ao futuro

Simpatía, amabilidade,
xenerosidade

Sentido do humor

Intelixencia emocional, persoal e
social

Espiritualidade, fe, sentido relixioso
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