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1. Introdución

Os contidos de aprendizaxe de carácter cognitivo foron predominantes nas últimas décadas no currí-
culo escolar; con todo, a dimensión emocional estivo frecuentemente esquecida e non foi obxecto do 
proceso de ensinanza/aprendizaxe regulado como o foron as áreas clásicas de Lingua, Lingua castelá,  
Matemáticas ou Coñecemento do Medio, por citar algunhas delas.

Educar as emocións, xestionalas, afrontar situacións difíciles da vida, solucionar conflitos interpersoais 
adecuadamente, mostrarse socialmente competente, aprender a ser máis feliz son exemplos de con-
tidos de aprendizaxe que a escola non se encargou sistematicamente de programar nos currículos 
das súas etapas educativas. En cambio, nos últimos anos suscitouse a necesidade de afrontar unha 
realidade escolar do comportamento dos nosos alumnos e alumnas caracterizada por unha ausencia 
notable de control emocional, con casos de conflitividade e agresividade, unha linguaxe carente de 
comunicación emocional efectiva e eficaz, ausencia de actitudes empáticas e escasa ou nula tolerancia 
ás frustracións da vida diaria, entre outros moitos problemas na escola. Estes problemas están orixi-
nados por unha serie de factores de risco moi variados, e gran cantidade deles encóntranse fóra das 
aulas, polo que escapan ao control dos docentes (pobreza extrema, familia con condutas antisociais 
ou consumo de drogas, maltrato e abuso físico, medios sociais deprimidos, entre outros) (Extremera e 
Fernández Berrocal, 2001).

Ante tal estado da cuestión, desenvolver a intelixencia emocional dos alumnos revelouse como un 
campo moi prometedor para previr a conflitividade actual nos centros educativos (Mayer e Cobb, 2000). 
A escola debe propoñerse aprenderlles aos seus alumnos a ser emocionalmente máis intelixentes, 
dotándoos de estratexias e habilidades emocionais básicas que os protexan dos factores de risco ou, 
polo menos, que palíen os seus efectos negativos.

© 2011 Santillana Educación, S. L. / Edicións Obradoiro, S. L.
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Pero podemos ensinarlles aos alumnos a seren máis intelixentes no emocional? A resposta é espe-
ranzadora. A intelixencia emocional e social difire da intelixencia cognitiva e aseméllase aos factores 
de personalidade e, a diferenza da abstracta ou académica, a intelixencia emocional e social pode 
modificarse a través da vida (Bar-On, 1998; citado por Ugarriza, 2001).

A educación das emocións denominouse alfabetización emocional (Goleman, 1995; Shapiro, 1997; 
entre outros) e pretende ensinarlles aos alumnos –a todos, aos conflitivos nas relacións persoais e 
aos que non o son– a xestionar a súa emocionalidade desenvolvendo a intelixencia emocional. No 
desenvolvemento das competencias emocionais, os alumnos deben aprender a previr e resolver 
ben os conflitos interpersoais; a xestionar as súas alteracións emocionais, especialmente o enfado 
e o medo; e a ter unha adecuada autoestima e autocontrol, para mostrarse asertivos e relacionarse 
eficazmente cos iguais. 

As competencias emocionais de percibir, expresar, comprender e regular as emocións propias e 
dos demais deben ser obxecto de ensinanza, e non deixalas unicamente ao arbitrio das exposi-
cións indirectas nas interaccións familiares, sociais ou interpersoais da vida diaria. Non deberiamos 
esperar a que os alumnos medren e aprendan libremente das súas experiencias para que a vida 
os faga máis intelixentes emocionalmente; xa na escola deberiamos aprender a selo, mediante a 
educación emocional.

Para que a ensinanza/aprendizaxe da emocionalidade poida desenvolverse nun marco escolar 
idóneo son necesarios medios e recursos suficientes. Desde o punto de vista titorial, faise necesario 
un novo perfil do profesor-titor que aborde o proceso de maneira eficaz para si e para os seus 
alumnos. Para iso, cómpre que el mesmo se constitúa en modelo de equilibrio de afrontamento emo-
cional, de habilidades empáticas e de resolución serena, reflexiva e xusta dos conflitos interpersoais 
como fonte de aprendizaxe por observación dun modelo axeitado. 

Por outra parte, é totalmente necesario dispoñer dun currículo que defina e desenvolva os contidos 
emocionais cos seus correspondentes elementos curriculares: obxectivos, actividades, metodoloxía 
e criterios de avaliación.

Do mesmo xeito, é imprescindible dispoñer de estratexias metodolóxicas que lle permitan ao profeso-
rado a ensinanza deses contidos. Nesta liña, neste material dirixido ao profesor ofrécense procede-
mentos concretos para desenvolver os compoñentes da intelixencia emocional, a través de activida-
des e suxestións metodolóxicas, que desenvolven as catro competencias da intelixencia emocional.

2. Intelixencia emocional e competencias emocionais
A intelixencia emocional (IE) é a capacidade para percibir, avaliar, expresar, comprender, analizar e 
regular reflexivamente a información afectiva. A competencia emocional fai referencia ao conxunto 
de coñecementos, capacidades, habilidades e actitudes necesarias para comprender, expresar e 
regular de forma apropiada os fenómenos emocionais (Bisquerra, 2005). Encontramos competencias 
emocionais nas diferentes facetas da vida humana. O seu contido son os afectos, constituídos por 
emocións, sentimentos, estados emocionais, estados de ánimo, etc., e nela intégranse os proce-
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sos de identificar esas emocións nun mesmo e nos demais, de expresalas de modo socialmente 
adecuado, de empregar o pensamento ao servizo da emocionalidade e de regular reflexivamente 
emocións, sentimentos e estados de ánimo. 

As competencias emocionais están referidas tanto ao plano intrapersoal coma ao plano interpersoal. 
No plano intrapersoal inclúense capacidades de autocoñecemento e autorreflexión sobre a propia 
emocionalidade.

A competencia emocional intrapersoal esixe dispoñer das seguintes capacidades:

1. Coñecemento das propias emocións. Implica dispoñer dun amplo vocabulario afectivo-sentimental 
que permita nomear os diferentes estados de ánimo propios, así como as súas manifestacións 
externalizantes (comunicación expresiva das emocións) e internalizantes (vivencia interna ou expe-
riencia subxectiva emocional).

2. Habilidades emocionais. Permiten expresar apropiadamente a propia emocionalidade e regulala 
ao servizo do benestar persoal.

3. Actitudes emocionais. Constitúen a dimensión valorativa da competencia emocional xeral. Iso 
supón mostrar sensibilidade, valorando e ponderando a súa importancia ante o feito afectivo na 
comunicación humana.

A competencia emocional interpersoal implica dispoñer destas aptitudes:

1. Habilidade para identificar os estados emocionais nos demais, así como os pensamentos asocia-
dos a eles e a súa comunicación a través dos indicadores xestuais expresivos.

2. Coñecemento e habilidade empática para comprender estados de ánimo nos demais e capaci-
dade para prestar axuda emocional.

Existen sólidas razóns pedagóxicas e neuroanatómicas que avalan e xustifican a necesidade de 
abordar a alfabetización emocional. Desde a perspectiva educativa, o desenvolvemento da inte-
lixencia emocional nos alumnos revelouse fundamental para favorecer comportamentos positivos 
na convivencia escolar e mais no desenvolvemento integral da personalidade. Canto maior é 
a IE dos escolares, as relacións interpersoais que se establecen entre eles son máis adecuadas 
(Schutte, Malouff, Bobik et al., 2001). Así mesmo, aumenta o benestar psicolóxico (maior autoesti-
ma, maior felicidade, menor ansiedade e supresión de pensamentos negativos) canto maior sexa 
a competencia emocional (Fdez.-Berrocal, Alcaide, Extremera e Pizarro, 2002, Extremera, 2003). O 
comportamento disruptivo na escola é unha das grandes preocupacións do profesorado, que 
debe impartir docencia nunhas condicións adecuadas de estabilidade emocional que garantan 
a aprendizaxe dos alumnos. Neste sentido, un bo nivel de IE permite un maior control da impulsi-
vidade e mellor control das reaccións antisociais (Extremera e Fdez.-Berrocal, 2004). A intelixencia 
emocional exerce, polo tanto, un papel modulador no rendemento escolar dos alumnos. A maior 
nivel de competencia emocional, especialmente no manexo do estrés e da adaptabilidade, pro-
dúcese un mellor control das habilidades cognitivas que inflúen na aprendizaxe e no rendemento 
académicos.

© 2011 Santillana Educación, S. L. / Edicións Obradoiro, S. L.

313249 _ 0004-0039.indd   11 10/06/11   13:39



12

Desde a perspectiva das competencias básicas da LOE, a educación emocional incardínase 
na Competencia social e cidadá dirixida a aprender a «convivir en sociedade: comunicarse,  
dialogar e participar». Os alumnos expresarán as súas ideas, defenderán e asumirán os puntos 
de vista propios, con autonomía e de acordo co seu propio sistema de valores. Comprenderán 
e respectarán o punto de vista dos outros (dimensión cognitiva da empatía) e utilizarán o diá-
logo para favorecer os acordos (habilidades conversacionais). Terán en conta as motivacións e 
os intereses individuais e colectivos, para explicar os feitos sociais, e serán capaces de previr e 
resolver os conflitos que poidan acontecer no centro escolar. Traballarán en equipo e colabora-
rán cos demais. Participarán na toma de decisións do grupo, para favorecer acordos e asumir 
as súas obrigas. 

A educación emocional permite o desenvolvemento da IE e das súas competencias básicas e está 
dirixida a lograr un dos fins fundamentais da educación: o desenvolvemento integral da súa perso-
nalidade.

A estas razóns educativas engádense as probas neuroanatómicas da localización da IE nos circuítos 
neurolóxicos establecidos entre estruturas cerebrais como o neocórtex prefrontal e o sistema límbico, 
tal e como puxeron de manifesto as investigacións de LeDoux (1996, 1999, 2002) e Damasio (1994, 2000). 
O tráfico emocional intelixente sitúase na xestión que debe realizar o neocórtex prefrontal sobre as 
reaccións escasamente conscientes do sistema límbico. Deste xeito, a aprendizaxe da percepción das 
emocións e sentimentos, a súa valoración e expresión adecuada, o coñecemento emocional, o empre-
go das emocións positivas ao servizo das funcións cognitivas e o manexo ou xestión intelixente sobre 
que facer coas reaccións emocionais e estados de ánimo consolídase en forma de establecemento e 
funcionalidade destes circuítos neurolóxicos, que son a sede no cerebro da intelixencia emocional. É 
pois, a aprendizaxe intencional, sistematizada e curricular a que permitirá ao alumno desenvolver as 
súas habilidades emocionais. 

Desde a perspectiva docente, a educación emocional debe formar parte do proceso de ensinanza/
aprendizaxe do que o profesorado forma parte, o cal supón que este adopte un perfil de modelo que 
transmita aos alumnos os compoñentes e contidos do comportamento emocionalmente intelixente. 
Este perfil está caracterizado pola propia estabilidade emocional do profesor. O seu equilibrio afectivo 
permitirá que os alumnos poidan observar un modelo de escoita e comprensión empática. Do mesmo 
xeito, o profesor debe ser tamén modelo para que os seus alumnos aprendan a xestionar os seus 
propios pensamentos, emocións e sentimentos. 

Outra característica deste perfil emocional do profesorado é dispoñer de habilidades empáticas. 
Mostrar competencia neste compoñente fundamental da IE esixe o seguinte:

1. Percibir as necesidades emocionais, motivacións, intereses e obxectivos dos alumnos.

2. Mostrar sensibilidade para a comprensión de diferentes puntos de vista.

3. Axudar aos alumnos a establecer os seus propios obxectivos persoais.

4. Establecer un clima emocional na aula que favoreza as adecuadas relacións interpersoais. 

5. Aprenderlles aos alumnos a xestionar intelixentemente as dificultades relacionadas coas súas pro-
pias emocións e sentimentos.

 © 2011 Santillana Educación, S. L. / Edicións Obradoiro, S. L.
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A estas características do perfil emocional do titor engádense outras competencias relativas á meto- 
doloxía cooperativa, ao nivel experto de resolución de conflitos e mediación educativa, e ao fomento 
dos valores humanos.

Coas razóns expostas e o perfil emocional desexable, faise patente a necesidade de considerar a edu-
cación emocional como un factor clave no desenvolvemento da intelixencia emocional dos alumnos, 
tendo en conta que as tres dimensións do comportamento –condutual, cognitivo e afectivo– deben 
quedar integradas en calquera programa educativo. A alfabetización emocional require ser comple-
mentada co desenvolvemento da autoestima (cognitivo), a competencia social (condutual), e a educa-
ción en valores (dimensión moral). A integración de todos estes compoñentes enriquecerá e potenciará 
o desenvolvemento das competencias emocionais do alumnado.

2.1. A aprendizaxe emocional

Os nenos desenvolven a súa competencia emocional nunha gran variedade de contextos: no seo da 
familia, na escola, nas relacións interpersoais con iguais, nas actividades de ocio e tempo libre, nas 
actividades deportivas, etc. Con todo, non deberiamos asignar á «experiencia de vida» o papel de 
alfabetizadora emocional, senón que debe ser a propia institución educativa a que lles proporcione 
aos alumnos a posibilidade de desenvolver a súa personalidade de modo integral, tal e como, eufe-
misticamente, adoita reflectirse na literatura dos currículos escolares. 

Constatadas as razóns polas cales se fai necesaria a alfabetización emocional no ámbito escolar, é a 
escola un escenario de convivencia diaria que ocupa aos alumnos e profesores moitas horas ao día e 
moitos días ao ano. Os alumnos e as alumnas permanecen no centro escolar gran parte da súa  infan-
cia e adolescencia, períodos nos que se produce principalmente o seu desenvolvemento emocional, de 
forma que o medio escolar, xunto co familiar, se configura como un espazo privilexiado de socialización 
emocional e o profesor/titor convértese no seu referente máis importante en canto a actitudes, com-
portamentos, emocións e sentimentos (Fdez.-Berrocal e Extremera, 2004). A pesar diso, en xeral, moi 
poucos alumnos reciben educación emocional sistemática, e aínda son escasas as escolas que teñen 
establecidos currículos desta natureza para facilitar que os profesores os poidan desenvolver, a pesar 
da evidencia de que o coñecemento afectivo está moi relacionado coa madurez xeral, a autonomía e 
a competencia social do neno. 

A aprendizaxe denominada incidental, pola cal o suxeito aprende do medio sen intencionalidade 
aprehensiva, non é suficiente para alcanzar madurez emocional. É necesaria a acción educativa in-
tencional e sistemática para o desenvolvemento dunha emocionalidade modulada intelixentemente. 
Os nenos e as nenas que teñen dificultades para controlarse constitúen unha poboación vulnerable 
e sensible aos problemas descritos na epígrafe anterior, e son, precisamente, os que necesitan unha 
maior dedicación no ámbito emocional.

Goleman (1997) denomina os programas de desenvolvemento da intelixencia emocional no ámbito 
educativo como «a escolarización das emocións». Iso supón focalizar a atención por parte dos dese- 
ñadores do currículo do profesorado na armazón mesma da vida emocional; e iso lévase a cabo 
analizando as situacións conflitivas e problemas cotiáns que acontecen no contexto escolar que 
xeran tensión, xa que estas situacións deben converterse en tema de traballo diario. Deste modo, tal 
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e como afirma García Correa (1998), na clase fálase de problemas reais, como sentirse ofendido, sentir-

se rexeitado, a envexa, os celos, os altercados diarios, etc. que poderían acabar en enfrontamentos ou 

agresións no patio do recreo, na mesma aula ou na rúa. Por esta razón, todos estes problemas deben 

analizarse e afrontarse mediante pautas de reflexión cognitiva e estratexias emocionais axeitadas.  

3. Obxectivos para o primeiro ciclo de Educación Primaria

A continuación enúncianse os obxectivos xerais do ciclo para o Proxecto de Educación emocional e, 

posteriormente, os correspondentes ao primeiro e segundo curso deste.

3.1. Obxectivos xerais do ciclo

1. Desenvolver as competencias perceptivas e expresivas das emocións e sentimentos.

a) Identificar adecuadamente as diferentes emocións e sentimentos en si mesmo e nos demais.

b) Percibir as expresións faciais e xestos corporais asociados ás emocións e aos sentimentos.

c) Identificar sentimentos a través de indicadores verbais e corporais.

d) Comunicar eficazmente os estados de ánimo mediante a expresividade facial e verbal.

2. Desenvolver a empatía.

a) Preocuparse polo estado de ánimo dos demais.

b) Aumentar a capacidade de escoita activa.

c) Respectar a quenda de palabra.

3. Adquirir unha maior comprensión de si mesmo a través do coñecemento emocional.

a) Aumentar o vocabulario emocional para identificar os estados de ánimo.

b) Describir con exactitude as emocións e os estados de ánimo.

c) Relacionar o pensamento e a conduta coas emocións e os estados de ánimo.

4. Regular intelixentemente a vivencia e a expresión das emocións.

a) Anticipar respostas de carácter emocional.

b) Expresar adecuadamente as emocións e os estados de ánimo positivos e negativos.

c) Xestionar adecuadamente as emocións de enfado, medo e tristeza.

d) Tolerar adecuadamente a frustración.

e) Reducir os conflitos cos demais.
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3.2. Obxectivos para o primeiro curso 

1. Percibir as emocións.

a)  Aspectos xerais:

•  Identificar as emocións básicas de alegría, enfado, tristeza, medo, sorpresa e noxo.

•  Identificar nos demais as emocións básicas.

• Distinguir diferentes niveis de intensidade na expresión das emocións.

b)  Empatía:

•  Escoitar atentamente aos demais.

•  Mirar á cara dos compañeiros cando falan.

•  Identificar as seis emocións básicas que expresen os compañeiros.

2. Expresar as emocións.

a)  Expresar verbalmente e mais de maneira socialmente adecuada as emocións e estados 
de ánimo.

b) Explicarlles aos demais os estados de ánimo mediante palabras e xestos adecuados.

3. Comprender as emocións.

a) Coñecer e empregar o vocabulario emocional básico para identificar os estados de ánimo.

b) Comprender o estado de ánimo dos demais (empatía).

c) Relacionar pensamentos e condutas con emocións.

4. Regular as emocións.

a) Axustar apropiadamente as emocións de enfado, medo e tristeza.

b) Tolerar adecuadamente a frustración.

c) Previr e solucionar os conflitos cos demais.

3.3. Obxectivos para o segundo curso 

1. Percibir as emocións.

a)  Aspectos xerais:

•  Identificar adecuadamente as emocións secundarias ou sentimentos derivados das emocións 
básicas.

•   Identificar nos demais estas emocións e estados de ánimo.

•  Diferenciar os niveis de intensidade na expresión das emocións básicas e secundarias.
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b)  Empatía:

• Mirar á cara do compañeiro e escoitalo con atención. 

• Comprender os motivos das emocións dos demais.

• Axudar aos compañeiros que o necesiten.

2. Expresar as emocións

a)   Expresar verbalmente e de modo socialmente adecuado as emocións e os estados de ánimo.

b)  Explicarlles aos demais os estados de ánimo mediante palabras e xestos apropiados.

c)  Identificar nos demais os estados de ánimo a través da linguaxe verbal.

3. Comprender as emocións.

a)  Coñecer e empregar o vocabulario emocional básico para identificar os estados de ánimo.

b) Comprender o estado de ánimo dos demais (empatía).

c) Relacionar pensamentos e condutas con emocións e estados de ánimo.

d) Explicar os motivos dos estados de ánimo.

4. Regular as emocións. 

a) Axustar adecuadamente as emocións de enfado, medo e tristeza.

b) Tolerar adecuadamente a frustración.

c) Ser capaz de tranquilizarse en situacións de enfado ou tensión.

d) Previr e solucionar os conflitos cos demais.

4.  Actividades e orientacións didácticas para traballar  
as competencias emocionais

4.1. Percepción das emocións

As chamadas emocións básicas ou universais son a alegría, a ira/enfado, o medo, a tristeza, a sorpresa 
e o noxo. A súa identificación realízase mediante a expresión facial e resulta fácil que os alumnos as 
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identifiquen en si mesmos e nos demais. Outras emocións secundarias ou sentimentos como a sa-
tisfacción, a pena, a indignación, o temor, entre outras, poden resultar máis difíciles e requiren dunha 
aprendizaxe que asocie as palabras cos xestos expresivos. 

O uso das palabras do vocabulario emocional permitirá que os alumnos aprendan a identificar as 
emocións secundarias.

 Habilidade 1.  Identificar as emocións básicas: alegría, enfado, tristeza, medo, sorpresa e noxo 
nun mesmo e nos demais.

As expresións faciais das emocións básicas son universais. Recoñécense sen dificultade na expresión 
facial do outro. Correspóndense con cada emoción cando existe unha expresión xenuína e natural 
da cara e contribúen a iso as chamadas unidades de acción a través dos músculos da cara que se 
encargan de elevar/descender as cellas, o nariz, a boca, a fronte e o queixo, dando lugar á expresión 
prototípica de cada emoción básica.

Actividades 

•  Presentar imaxes de caras que expresen cada unha das emocións básicas: alegría, tristeza, enfado, 
medo, sorpresa e noxo.

•  Debuxar caras e dicir que emoción expresan. Poden utilizarse fotografías dos propios alumnos 
expresando diversas emocións.

• Asociar cada emoción básica ás súas emocións secundarias.

–  Alegría  ➞  Satisfacción, contento.

–  Tristeza  ➞  Pesar, pena.

–  Medo  ➞  Terror, temor.

–  Enfado  ➞  Molestia, indignación.

• Xogo de expresar emocións. Cada alumno reflectirá unha emoción a través da expresión da súa 
cara e os demais deberán adiviñar cal é. 

• Xogo do espello. Os alumnos, por parellas, expresarán emocións fronte a un espello; os seus 
compañeiros tratarán de identificar cales son as emocións reflectidas. 

• A baralla emocional. Utilizar unha «baralla emocional» con tarxetas que expresen as emocións 
básicas (alegría, tristeza, ira, medo, sorpresa e noxo). Cada alumno elixirá unha tarxeta e ex-
presará a emoción correspondente. Os demais deberán identificar cal é a emoción que están 
percibindo.

• Xogo do termómetro emocional. Cada alumno reflectirá na súa cara unha emoción básica cun 
determinado grao ou intensidade. Por exemplo, se expresa medo, a súa cara pode reflectir certo 
temor ou ben pánico. Os demais alumnos deben identificar de que emoción se trata e o seu grao: 
pouco, bastante ou moito medo. A continuación, o profesor axudaraos a categorizala empregando 
o vocabulario emocional básico do ciclo.
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• Tamén se pode utilizar a «baralla emocional» para que os alumnos identifiquen a intensidade das 
emocións representadas, segundo unha escala de pouco, bastante ou moito. Pódense facer pre-
guntas coma estas: Que cara está máis alegre? Que cara está máis enfadada? Cal é a que está 
menos sorprendida? Quen sente máis medo? Que cara está máis triste?

Habilidade 2. Identificar as situacións que provocan emocións e estados de ánimo

A habilidade consiste en asociar as emocións que sentimos e as causas que as producen, especial-
mente en situacións de relacións persoais entre os compañeiros da aula e do colexio.

Os alumnos deben identificar que situacións son as que lles producen as súas emocións e estados de 
ánimo. Nas relacións persoais na escola prodúcense situacións agradables que causan estados de 
ánimo favorables como a alegría, a satisfacción, o contento, a tranquilidade… Por exemplo, ao reali-
zar unha tarefa de aprendizaxe que nos gusta, ao xogar cos compañeiros, ao escoitar un comentario 
agradable, etc. Tamén se dan situacións que provocan emocións negativas como o enfado, a tristeza 
e o medo: cando un neno pelexa ou discute con outro, cando un neno lle rompe un obxecto a outro ou 
calquera outro tipo de conflito propio das relacións cotiás no centro escolar. 

Actividades

•   Preguntar aos alumnos sobre o que ocorre nalgunas situacións ou circunstancias que se producen 
no colexio e incluso na familia. Por exemplo:

Que sentes cando un compañeiro te molesta?

Como te sentes cando ninguén quere xogar contigo?

Como te sentes cando un amigo non che fai caso?

Que sentes cando te felicitan o día do teu aniversario?

Que sentes cando che din algo desagradable?

Que sentes cando un familiar ou un amigo está enfermo?

Que sentes cando sabes que alguén ten un problema?

Que sentes cando ves a alguén triste?

• Enumerar situacións ficticias, que poderían ser cotiás, para que os alumnos se fixen en certos com-
portamentos e intenten identificar as emocións das persoas que interveñen. Por exemplo:

– Un neno berra e insulta a outro. Como se sentirá o neno insultado?

– Dous compañeiros da clase falan e sorrín. Como cres que se senten?

–  O profesor rifa a un alumno que se está portando mal e está molestando a outros compañeiros. 
Como se sentirá o profesor? E o alumno ao que rifaron? E os seus compañeiros?

–  Hai persoas que teñen medo ás tormentas. Como cres que se senten cando ven os lóstregos e 
oen os tronos? Cres que estaría ben rirse delas?
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• Aproveitar as situacións en que se produzan relacións persoais, como os diálogos, os xogos ou o 
traballo en equipo, para propoñer aos alumnos que identifiquen as emocións nas caras e nos xestos 
dos demais compañeiros.

• Asociar condutas ás emocións que os alumnos manifestan en diferentes contextos, e comentalas. 
Por exemplo:  

– No centro escolar, en relación cos compañeiros e as persoas adultas.

– Na familia.

– Nas relacións cos amigos, en grupos de deporte ou doutras actividades, etc.

•  Identificar os síntomas corporais das emocións. Facer preguntas coma estas:

– Cando estás alegre, como respiras? Respiras mellor?

– Se unha persoa está pálida, grita, queda paralizada ou empeza a fuxir correndo, que cres que 
lle ocorre?

– Que notas no teu corpo cando tes medo?

– Que notas no teu corpo cando estás nervioso? E cando estás tranquilo?

– Se unha persoa está triste, ten ganas de moverse? Por que?

 4.2. Percepción e comprensión de emocións nos demais (empatía)

Desde a primeira infancia, os nenos mostran no seu comportamento unha tendencia a sentir o que 
sente o outro. Aínda que se realiza mediante mecanismos cognitivos involuntarios, son as primeiras 
manifestacións da conduta empática. A empatía, compoñente da intelixencia emocional (percepción 
e comprensión emocional dos demais), é a capacidade para comprender os modos de interpretar a 
realidade e de emocionarse das demais persoas. A empatía permite coñecer mellor as persoas coas 
que nos relacionamos, para axudalas.

Para identificar as emocións, os sentimentos e os estados de ánimo das demais persoas é necesario 
descifrar e entender os sinais non verbais que nos transmite o interlocutor a través de certas manifes-
tacións expresivas, como os xestos ou a conduta motora (movementos corporais), así como das súas 
verbalizacións. Require poñer en práctica habilidades coma as seguintes:

a) Prestar atención ás mensaxes verbais do interlocutor.

b) Observar os compoñentes expresivos (a cara, os xestos, a postura…).

c) Comprender as razóns que explican o comportamento do outro.

Se aprendemos a recoñecer cando a outra persoa está tranquila, enfadada, asustada, apenada, ilu-
sionada, etc., poderemos comprender a súa perspectiva e colocarnos no seu lugar. 
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Cando os alumnos se mostran empáticos, melloran as relacións persoais cos seus compañeiros e au-
menta a calidade do clima emocional da aula. Mostrar interese polo outro contribúe ao coñecemento 
emocional, a anticipar os estados de ánimo dos demais e, grazas a isto, a previr os conflitos interpersoais.

Habilidade 1. Comprender as emocións e os sentimentos dos demais

Os alumnos deberán identificar que emocións e sentimentos expresan os demais nas diferentes si-
tuacións escolares. Deben mostrar a súa comprensión mediante actitudes de escoita, de diálogo e de 
axuda entre eles.

Actividades

• Para o coñecemento emocional dos demais, os alumnos responderán a pregunta Como é? en cada 
un dos casos que se enumeran a continuación: 

–  Un neno ou unha nena que habitualmente axuda aos demais; outro que case sempre está ale-
gre; un terceiro neno que se enfada enseguida por nada; outro que ten moita paciencia cos seus 
compañeiros; unha nena que está nerviosa moi a miúdo; outra que tranquiliza os demais cando 
os ve nerviosos…

O profesor coidará especialmente que, durante o desenvolvemento desta actividade, non se produzan 
personalismos negativos arredor de condutas e emocións que puidesen afectar a algún alumno. O 
importante da actividade é o coñecemento emocional xeral dos demais.

• Os nenos explicarán o que senten nestes casos:

– Cando un compañeiro está enfermo e non pode vir á clase.

– Cando ven unha persoa que está chorando.

– Cando un compañeiro está asustado porque ten medo.

– Cando un compañeiro está contento.

– Cando un compañeiro está molestando a outro.

– Cando un compañeiro di que non sabe facer unha tarefa e pide axuda.

• Os alumnos explicarán as circunstancias en que intentarían comprender e axudar aos demais com-
pañeiros. En todos os casos deben responder a pregunta: Que farías? 

– Se unha nena ou un neno se pon a berrar porque alguén tropeza con ela; se está nervioso ao saír ao 
encerado a escribir unha cousa; se se enfada con outro; se ameaza a outro con pegarlle se non lle 
deixa unha cousa; se se pon a chorar sen saber por que; se se nega a facer o que lle pide o profesor; 
se non lle deixan xogar no grupo; se non saúda a ninguén e se mostra antipático; se molesta aos 
demais compañeiros da aula.

Propostas complementarias

• Representación de papeis. O profesor propoñerá a escenificación ou dramatización de situacións 
entre os alumnos. Representarase un diálogo entre dous ou tres nenos e os demais observaranos 
e estarán atentos aos seguintes aspectos:
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– O volume da voz.

– A claridade coa que falan.

– Os xestos das mans e do corpo.

– A expresión da cara.

– A mirada e o sorriso de cada un.

Ao acabar a dramatización realizarase un debate sobre o que se observou. Cada neno opinará 
sobre se dialogaron con amabilidade, se sorriron, se se axudaron, se expresaron emocións… Des-
pois, intercambiaranse os papeis para que interveñan outros nenos e nenas nas escenificacións.

• Coñecemento empático. Para un mellor coñecemento empático é importante que os alumnos 
asocien o estado de ánimo doutro neno co que fai ese outro neno. Por exemplo: 

– Fernando, cada vez que se enfada, agrede.

– Luísa, cada vez que está alegre, móstrase máis amable.

– Carlos, cando está asustado, non quere xogar con ninguén.

O propósito deste coñecemento é asociar emocións e estados de ánimo ás condutas que teñen 
lugar habitualmente nas relacións persoais da aula.

• Benestar persoal. Propoñer as condutas que serían máis adecuadas para sentirse mellor. Por 
exemplo:

– Fernando, cada vez que se enfada, agrede, pero sería mellor que aprendese a calmarse.

– Luísa, cada vez que está alegre, móstrase máis amable. Iso está moi ben.

–  Carlos, cando está asustado, non quere xogar con ninguén, pero sería mellor que aprendese a 
tranquilizarse.

• Situacións variadas. O profesor explicará aos alumnos que estados de ánimo se asocian a dife-
rentes situacións escolares. Por exemplo: 

– Cando un neno sorrí a un compañeiro e se mostra amable, os dous séntense contentos e 
alegres. 

– Cando un neno asusta a un compañeiro, este sentirá medo e enfadarase por iso.

– Cando un neno molesta a outro ou o insulta, o primeiro sente rabia ou enfado e o outro pode 
sentir medo.

– Cando un neno ou unha nena se porta mal na clase para chamar a atención e non deixa traballar 
aos demais compañeiros, estes sentiranse molestos e enfadados.

 O profesor fará referencia a situacións escolares variadas en que se produzan emocións tanto po-
sitivas como negativas.
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•  As palabras emociónannos. O profesor explicará aos alumnos que a forma como nos diriximos aos 
demais é moi importante para que todos nos sintamos ben. Segundo como digamos as cousas, os 
nosos compañeiros sentiranse contentos ou desgustados, enfadados ou tranquilos, alegres ou tristes…

Formule aos alumnos a estrutura Se un neno lle di a outro… daquela sentirase… para, a través 
dela, presentarlles mensaxes (Fixeches un debuxo moi bonito. Parabéns. Ti que sabes! Fuches moi 
amable, grazas. Vaste enterar como te colla. Menuda parvada!). Os alumnos deben completar o 
enunciado indicando a reacción emocional que provocaría cada caso.

4.3. Expresión das emocións

As emocións teñen unha vivencia interna e unha expresión externa. A vivencia interna é a expe-
riencia subxectiva, o impacto ou afectación que se produce en nós. A expresión das emocións é 
a parte visible e comunicativa destas. Expresalas mediante o rostro e os xestos supón comunicar 
o noso estado de ánimo para que os demais o identifiquen. Expresar as emocións permítenos 
«ventilalas», o que significa reflexionar e falar sobre elas para adquirir unha maior consciencia do 
noso estado de ánimo. Cando se logra unha maior información cognitiva do que realmente nos 
está emocionando, prodúcese como consecuencia unha mellor comprensión da nosa conduta, que 
leva á adopción das estratexias de afrontamento máis adecuadas.

A expresión adecuada e socialmente intelixente das emocións, os sentimentos e os estados de ánimo 
é unha competencia emocional e social. As habilidades de comunicación forman parte da compe-
tencia social que posúe o alumno e están constituídas por outras subhabilidades, como as condutas 
non verbais (xestos e compoñentes paralingüísticos da fala) e as verbais (conversar, rexeitar peticións, 
defender dereitos, responder ás críticas, mostrarse asertivo, etc.).

Pódese expresar enfado de moi diferentes modos. Expresalo de maneira intelixente esixe que os 
alumnos aprendan a verbalizar con firmeza frases de desgusto ou reproche dirixidas á persoa que os 
ofendeu, pero sen necesidade de alterarse nin de mostrar condutas agresivas ou violentas.

Habilidade 1. Expresar adecuadamente as emocións básicas de alegría, enfado, tristeza,  
medo, sorpresa e noxo

A expresión facial das emocións básicas resulta de fácil comunicación para os alumnos destas idades. 
Pero, ademais, deben ir acompañadas de expresións verbais que contribúan a transmitir aos demais 
a emoción experimentada. Por exemplo, para a emoción de medo, poden enunciar: Estou asustado/a 
polo que ocorreu. Para a emoción de alegría: Alégrame que me digas iso. Para a emoción de tristeza: 
Dáme moita pena que Fernando non teña amigos. Para a emoción de enfado: Molestoume que me 
dixeses iso…

Actividades

• O profesor preguntará aos alumnos como se senten cando non expresan ben as emocións: cando 
gritan moito e insultan ou agreden a alguén porque están enfadados; cando están calados, sen 
dicir nada, porque se senten tristes; cando teñen moito medo de algo ou de alguén e non llo din a 
ninguén, etc. 
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• O profesor preguntará aos alumnos: Por que é bo que expresemos as emocións que sentimos?

• Os alumnos, por parellas, expresarán diferentes emocións coa cara e falando. Por exemplo: «Estou 
asustado e teño medo cando un compañeiro me ameaza e me di que me vai pegar». «Síntome con-
tento cando un compañeiro me sorrí e é amable comigo». «Póñome triste cando vexo un compañeiro 
que non xoga con ninguén».

A expresión do enfado

Pola súa frecuencia, sobre todo a estas idades, o enfado é unha emoción que merece unha atención 
especial. Por iso convén explicar aos alumnos que, cando unha persoa está enfadada, pode expre-
salo dunha forma intelixente de acordo coas competencias emocionais. Así, unha forma correcta 
de expresar o noso enfado pasaría por indicarllo á outra persoa de maneira adecuada: «Non me 
gusta que me digas iso». «Por favor, deixa xa de molestarme». «Debes aprender a respectarme».

É conveniente explicar que existen outros modos de expresar o enfado, pero non é intelixente nin 
adecuado facelo así porque nos sentiremos mal, porque nos enfadaremos máis, porque nos desgus-
taremos cos compañeiros e porque se producirán problemas entre nós.

• Berrar, agredir, insultar ou molestar non son actitudes adecuadas para expresar o enfado porque 
nos sentiremos mal e non comunicaremos o que nos ocorre.

• Aguantar o enfado, calar e non dicir nada non é expresar o que nos ocorre.

Os alumnos poden debater a partir destas preguntas: Cal é a forma máis adecuada de expresar o 
noso enfado? Por que? 

Propostas complementarias

• Confeccionar un mural con caras expresivas (emoticonas, debuxos de rostros…) e frases que expre-
sen a emoción. 

• Debater sobre as situacións que se producen na clase, onde é necesario expresar adecuadamente 
as diferentes emocións:

– Para expresar enfado. Por exemplo, cando un compañeiro molesta a outro.

– Para expresar tristeza. Por exemplo, cando un compañeiro ten algún problema.

– Para expresar alegría. Por exemplo, cando un profesor felicita a un compañeiro por unha tarefa 
ben feita.

– Para expresar medo. Por exemplo, cando un compañeiro está preocupado por algún motivo. 

• Os alumnos tamén poderán citar situacións familiares en que conveña expresar adecuadamente 
as emocións. Por exemplo:

– Estás enfadado co teu irmán porque che quitou unha cousa. Como o expresas?

– Un amigo felicítate no teu aniversario. Como te sentes? Que lle dis? 

– Estás triste porque un familiar teu está enfermo. Como o expresas? 

© 2011 Santillana Educación, S. L. / Edicións Obradoiro, S. L.

313249 _ 0004-0039.indd   23 15/06/11   16:22



24

– Os teus pais dinche que aínda non fixeches os deberes. Deberías enfadarte? Que farías?

– Non conseguiches algo que querías. Como te sentes? Como o expresarías?

• O profesor terá en conta estas situacións escolares e familiares para que os alumnos aprendan 
a percibir e a expresar as emocións nas súas diferentes intensidades, tal e como se describe na 
proposta do xogo do termómetro emocional. 

4.4. Comprensión das emocións

As emocións, os sentimentos e os estados de ánimo inflúen no comportamento. Comprender estes 
afectos desenvolve a nosa conciencia ou o noso coñecemento emocional e permite cambiar as con-
dutas que non son adaptadas.

Esta competencia está referida á capacidade para recoñecer as propias emocións, sentimentos e es-
tados de ánimo. Denominouse tamén o metahumor ou a capacidade de ser consciente dos estados 
de ánimo, o cal implica: 

a) Saber «etiquetar» as emocións e os diferentes estados afectivos.

b) Recoñecer as relacións existentes entre as palabras e as emocións (vocabulario emocional).

c) Interpretar o significado das emocións. 

O coñecemento emocional implica identificar os pensamentos que son capaces de producir emocións 
e estados de ánimo duradeiros. Segundo como pensemos, así nos sentiremos. Segundo como nos 
sintamos, así pensaremos. A relación entre pensamento e emoción é circular; ambos os procesos son, 
simultaneamente, causa e efecto. 

Para a comprensión emocional é necesario tamén poder identificar adecuadamente os diferentes esta-
dos de ánimo, o cal esixe dispoñer dun vocabulario emocional básico (véxase o vocabulario proposto). 
O coñecemento emocional adquírese diferenciando a intensidade das emocións. Así, por exemplo o 
temor é menos intenso ca o medo, a molestia ou indignación é menos intensa ca o enfado, o des-
ánimo é menos intenso ca a tristeza.

Habilidade 1. Identificar as emocións secundarias

Ademais da identificación das emocións básicas, os alumnos deben aprender a coñecer algunhas das 
emocións secundarias ou sentimentos, tales coma estes: 

– Contento, simpatía, paciencia, confianza, felicidade, tranquilidade, satisfacción, bo humor, calma, 
amabilidade, cariño, esperanza, optimismo.

– Molestia, rabia, furia, indignación, vinganza, humillación, irritación, celos, envexa.

– Temor, horror, pánico, terror, preocupación, desacougo, susto, nerviosismo, impaciencia.

– Desánimo, desilusión, mal humor, pena, decepción, pesar, pesimismo, aburrimento, apatía, culpa, 
melancolía, nostalxia, desgusto, amargura, soidade, infelicidade.

– Aborrecemento, desprezo, rexeitamento.
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Actividades

• Cada alumno dirá cando sentiu cada unha destas emocións:

– Alegría.

– Tranquilidade.

– Bo humor.

– Calma.

– Ilusión.

– Confianza.

– Pena.

• O profesor preguntará aos alumnos a que emoción básica se parecen estas emocións secundarias:

– Satisfacción, felicidade (alegría).

– Desprezo, rexeitamento (noxo).

– Desilusión, desgusto (tristeza).

– Temor, pánico (medo).

– Molestia, indignación (enfado).

Habilidade 2. Saber o que pensamos e o que dicimos cando estamos emocionados

Cando se valora o que nos está afectando prodúcense emocións ou sentimentos secundarios. Os 
alumnos deben aprender a asociar o que pensan e o que din ao sentir cada emoción secundaria. Por 
exemplo: Fíxeno sen querer, perdoa (culpa). Síntome moi só (soidade). Teño un pouco de medo (temor). 
Oxalá poida ir (ilusión).

Actividades

• Expresar os pensamentos ou o que dicimos cando estamos emocionados:

– Cando estou alegre, penso que…

– Cando estou asustado, o que penso é…

– Cando estou enfadado, penso que…

– Cando estou triste, penso que…

• O profesor transmitirá aos alumnos algunhas expresións que manifestan emocións. Eles terán que 
identificar de que emoción se trata.

– É terrible! Estou asustado! (Sente medo).

– Que ben! Imos ir de excursión moi pronto! Pasarémolo xenial! (Sente ilusión).
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– O meu irmanciño está enfermo e está na cama sen ir ao colexio. (Sente preocupación).

– Deixa xa de molestarme, por favor! (Sente enfado).

– Fuches moi amable comigo. Moitas grazas. (Sente gratitude).

– Estou tremendo e o corazón latéxame moi rápido! (Sente pánico).

– Non o esperaba! (Sente decepción).

Propostas complementarias

• O profesor preguntará aos alumnos sobre como se senten en diferentes situacións da vida diaria na 
escola, para axudalos a coñecer as súas emocións e a tomar conciencia dos seus propios estados 
de ánimo.

Por exemplo, pode pedir que expliquen o que senten en situacións como as seguintes:

– Se non che sae ben unha tarefa, sénteste… 

– Cando axudas a un compañeiro, sénteste…

– Se o profesor te felicita cando fas unha tarefa ben, sénteste… 

– Se os teus compañeiros che sorrín, sénteste…

– Cando algunha vez non podes ir de excursión, sénteste…

– Se te invita un amigo ao seu aniversario, sénteste…

4.5. Regulación das emocións

A regulación das emocións é outra competencia da intelixencia emocional e consiste en modular 
ou xestionar adecuadamente a reacción emocional, os sentimentos e os estados de ánimo cando 
estes afectan o noso comportamento. Na regulación das emocións intervén un conxunto de procesos 
psicolóxicos que modifican a expresión interna e externa do estado de ánimo, tanto positivo coma 
negativo.

Coa regulación reflexiva das emocións preténdese modular a intensidade da expresión e do grao 
de afectación ou internalización da reacción emocional, para evitar o malestar psicofisiolóxico que 
pode xurdir cando se sente medo, enfado ou tristeza, o cal provoca que o noso corpo responda dun 
modo alterado mediante o aumento do ritmo cardíaco, a rixidez muscular, a vasodilatación, a dor de 
cabeza, a elevación da tensión muscular, etc. A regulación permítenos expresar enfado dun modo 
socialmente adecuado e persoalmente satisfactorio, á vez que defendemos os dereitos propios. Así 
mesmo, permítenos tranquilizarnos mediante a relaxación e a respiración cando o noso nivel de 
ansiedade é elevado.

No primeiro ciclo da Educación Primaria é habitual a expresión alterada de emocións como o enfado 
(reaccións ante a frustración), a ansiedade (en realidade non é unha emoción, senón un estado psico-
fisiolóxico de alteración) e o medo. 
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Habilidade 1. Regular o enfado

O enfado adoita darse ante situacións de ameaza, reto, ofensa ou provocación, no contexto das interac-
cións sociais entre compañeiros. Nestes casos prodúcense as condutas reactivas características desta 
emoción, como a agresión verbal, con discusións con maior ou menor intensidade, enfrontamentos, 
disputas e incluso pelexas entre os nenos enfadados.

En ocasións, é a propia interpretación que fai un mesmo da conduta ou dos xestos doutro a que provoca 
a reacción desmesurada e hostil de enfado.

O control do enfado pódese realizar a través de respostas de autocontrol, condutas pasivas de evitación 
ou de escape da situación.

A estratexia máis adecuada e intelixente para regular o enfado é a de expresar o propio malestar sen 
mostrar agresividade, expoñendo ao outro as causas que o producen e a incomodidade emocional 
provocada (asertividade). Por exemplo: «Iso que estás dicindo non me gusta porque me sinto mal. Non 
debes molestarme. O que fixeches non está ben». 

Actividades

A regulación e o control das respostas de enfado ou rabia deben seguir as seguintes fases:  

a) Identificar que situacións e motivos son os que provocan o enfado ou a rabia.

b) Identificar os sinais corporais da emoción: cognitivas (os pensamentos que se teñen), condutuais 
(os xestos, o que dicimos e facemos…) e fisiolóxicas (aumento dos latexos do corazón, dificultades 
ao respirar, músculos en tensión…).

c) Regular o enfado con certas condutas: contar ata cinco antes de responder, afastarse da situación, 
falarse a si mesmo («Calma». «Debo tranquilizarme»…).

Estas fases exemplificaranse cos alumnos a través de actividades coma as seguintes:

1. Preguntar: Cando nos enfadamos? Con quen? Por que motivos? Como nos damos de conta de que 
estamos enfadados? Que notamos no noso corpo? Que sería bo facer cando estamos enfadados? 

2. Practicar a actividade para manter a calma (técnica da tartaruga) en catro pasos:

a) Dicirse a si mesmo: Párate e mira ao teu redor!

b) Dicirse a si mesmo: Calma!

c) Respirar profundamente polo nariz mentres contamos ata cinco. Logo, conter a respiración men-
tres contamos ata dous e expulsar lentamente o aire pola boca contando ata cinco.

d) Repetir os pasos anteriores ata recobrar a calma.

Finalmente, pode dicirse a si mesmo: «Xa estou máis tranquilo».
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Acerca da técnica da tartaruga pódese ler o seguinte conto:

“Había unha vez unha tartaruga chamada Tartaruguiña, que tiña seis anos e á que non 
lle gustaba moito ir ao colexio. Alí pasaban cousas que a facían enfadar, berrar, esper-
nexar e pelexarse cos demais. Ela só quería debuxar e pintar. Non lle gustaba colaborar 
con ninguén.

Por iso, todos os días tiña problemas cos compañeiros e coa súa profesora. Despois, 
sentíase moi mal e moi triste…

Un día encontrouse cunha tartaruga vella disposta a axudala, que lle dixo:

–Contareiche un segredo.

–Cal? –preguntou Tartaruguiña.

–Ti levas enriba a solución ás túas pelexas, insultos, leas, berros e perrenchas.

–Pero… cal é esa solución? –insistiu Tartaruguiña.

–É a túa cuncha –respondeu a vella tartaruga–. Podes agacharte dentro dela cada vez que te 
vaias enfadar, ou berrar, ou pelexar… Dentro da túa cuncha sentiraste a gusto e tranquila.

–E como se fai iso? –preguntou de novo Tartaruguiña.

–Encolle os brazos, as pernas e a cabeza. Logo, apértaos contra o teu corpo, pecha os 
ollos e pensa: «Estou tranquila. Non vou pelexar. Non vou molestar a ninguén».

A continuación, Tartaruguiña practicou un pouco. A vella tartaruga díxolle:

–Moi ben! Faino así cando esteas na escola. 

Ao día seguinte, Tartaruguiña foi ao colexio. Nun momento, xa pola mañá, empezou a 
enfadarse porque un compañeiro lle dixera algo que a ela non lle gustara. Pero, antes 
de poñerse a berrar, a espernexar ou a dicir insultos, pensou: «Debo poñer en práctica 
o que me dixo a tartaruga maior. Teño que meterme na miña cuncha!».

Así o fixo e non houbo ningunha liorta, ningunha perrencha nin ningún berro. Tartaru-
guiña tranquilizouse e pasoulle o enfado. Que calmada se sentía! Os seus compañeiros 
e a profesora felicitárona. Tartaruguiña sentiuse tan contenta…

Despois dese día, seguiu facendo o mesmo cada vez que pensaba que ía a enfadarse ou 
portarse mal. Todos os seus compañeiros empezaron a sentirse de marabilla con ela. 
Ela e os demais aprenderon a estar xuntos sen enfadarse.” (Serrano, I. 1998, páxina 121. 
Adaptación).

3. Ensinar aos alumnos a «falarse a si mesmos» (técnica das autoinstrucións) cando estean moi enfa-
dados. Por exemplo, con fórmulas coma estas: 

–  É mellor tranquilizarse. Respiro lentamente e síntome máis tranquilo. Parece que me vou cal- 
mando.

Habilidade 2. Tranquilizarse

Cando estamos nerviosos, estamos sentindo ansiedade. A ansiedade é un estado de malestar no 
corpo (dificultades respiratorias, dolores corporais, tremores, sensación de sufocación…) que impide, 
entre outras cousas, a aprendizaxe. Cando un alumno está nervioso, non posúe o control dos seus 
pensamentos e condutas. O exceso de movemento, unido á preocupación excesiva (cognitiva) por al-
gún aspecto, dá lugar ao estado de ansiedade, que aínda que non se considera como unha emoción, 
si é un estado de ánimo que dificulta e altera o desenvolvemento ou adaptación dos nenos na escola. 
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Para controlar e regular o nivel de ansiedade cómpre aprender a relaxarse, xa que a tensión muscular 

está presente no estado de ansiedade.

Instrucións sinxelas de relaxación para os alumnos

Estar tranquilos é moi beneficioso para sentirse ben e estar a gusto. Estar tranquilo equivale a ter cal-

ma, sosego e serenidade, e axúdanos a relacionarnos mellor cos demais. Aprender a estar tranquilos 

pódese facer mediante a relaxación. O profesor pode transmitir aos alumnos as indicacións precisas 

para que aprendan sinxelas técnicas de relaxación muscular e de respiración.

Estas instrucións de relaxación muscular segmentaria están baseadas no procedemento de Jakobson 

e ensinan a afrouxar os músculos de todo o corpo e a respirar lenta e profundamente. Lea aos alumnos 

as instrucións seguintes:

– Pechamos os ollos e relaxamos todos os músculos do noso corpo. 

–  Collemos aire polo nariz moi lenta e profundamente. Así, pouco a pouco. Agora expulsámolo 

lentamente pola boca. Repetimos o exercicio outra vez. (Repítese este mesmo exercicio unhas 

cinco ou seis veces ralentizando gradualmente o ritmo respiratorio).

–  Agora imos afrouxar os músculos de todo o corpo e concentrar toda a atención na man dereita. 

Apertamos lentamente o puño e sentimos como os músculos da man se poñen en tensión; están 

apertados e iso non nos agrada. 

–  Pouco a pouco imos afrouxando a man e notamos un alivio: estámola relaxando. A man está 

completamente relaxada. Sentimos unha agradable sensación na man, que está en repouso e 

apenas a notamos. (Repetir esta fase dúas ou tres veces ata que se internalice a diferenza mus-

cular de tensión-relaxación existente ao ter a man apertada ou distendida. Repetir as mesmas 

instrucións coa man esquerda).

–  A continuación facemos respiracións lentas e profundas. Inspiramos o aire lentamente polo nariz 

e expulsámolo moi pouco a pouco pola boca. (Repetir varias veces).

–  Logo prestamos atención á perna dereita. Concentrámonos nela. Apertamos os músculos da 

perna pouco a pouco e notamos que nos resulta incómodo; e ímola afrouxando pouco a pouco. 

A perna está relaxándose cada vez máis. Notamos como os músculos se van afrouxando. Sen-

tímonos moi a gusto coa perna relaxada. Sentimos unha agradable sensación de repouso na 

perna. (Repetir dúas veces. Estas mesmas instrucións aplícanse á relaxación da perna esquerda).

–  Agora imos aprender a relaxar a cara. A atención diríxese á fronte. Engurramos pouco a pouco 

a fronte elevándoa cara arriba e apertámola un pouco máis forte. Notamos unha desagradable 

sensación na fronte. Tamén o nariz e as cellas se poñen moi tensos. Pero agora imos afrouxando 

a fronte, o nariz, as cellas e toda a cara. Afrouxamos os músculos da fronte cada vez máis. A cara 

está agora relaxada, moi relaxada. É unha agradable sensación de benestar, de repouso e de 

tranquilidade. A fronte está moi relaxada. Sénteste ben. (Repetir dúas veces).

–  Despois facemos varias respiracións moi lentas e profundas. Inspiramos o aire lentamente polo 

nariz. Expulsámolo moi pouco a pouco pola boca. (Repetir varias veces).
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–	 	Por	último,	concetrámonos	nos	ollos.	Pechamos	os	ollos	apertándoos	con	forza.	As	pálpebras	vanse	
apertando	pouco	a	pouco	e	notamos	que	están	tensas,	e	non	nos	gusta.	Agora	imos	afrouxando	os	
ollos	lentamente.	Temos	os	ollos	moito	máis	relaxados.	Sentímonos	tranquilos.	(Repetir	dúas	veces).

Actividades

•	 Pedir	aos	alumnos	que	comenten	que	situacións	os	poñen	nerviosos.	Logo,	compartilas	entre	todos.	
Explicarlles	que,	ás	veces,	é	normal	sentirse	nervioso	en	situacións	coma	estas:

–	 Ante	algo	que	nos	asusta	porque	non	o	coñecemos.

–	 Ante	algo	que	temos	que	facer	ou	dicir	diante	dos	demais.

–	 Ante	unha	situación	ou	alguén	que	nos	asusta	ou	nos	dá	medo.

•	 Preguntar	aos	alumnos	o	que	senten	cando	están	nerviosos	(síntomas	corporais).	Por	exemplo,	se	
se	poñen	colorados,	senten	que	o	corazón	latexa	máis	rápido,	tremen,	non	lles	sae	a	voz	para	falar,	
cústalles	respirar	ou	choran…

•	 Cada	alumno	expresará	cales	son	os	síntomas	e	os	motivos	polos	que	se	pon	nervioso.	

•	 Preguntarase	aos	alumnos:	Que	poderiamos	facer	para	tranquilizarnos?	Despois	de	comentar	
as	respostas,	o	profesor	recordará	indicacións	sinxelas	e	básicas	de	inspiración-expiración	lenta	
e	profunda,	que	practicarán	durante	varios	minutos.

•	 Realizar	a	actividade	de	relaxación	muscular	en	pequenos	grupos	de	alumnos,	seguindo	as	instru-
cións	referidas	anteriormente.	Ao	acabar	o	exercicio	de	relaxación,	ensinar	a	dicirse	a	si	mesmos:	
«Parece	que	estou	máis	tranquilo».	«Xa	non	estou	tan	nervioso	coma	antes».

•	 Ensinar	aos	alumnos	a	dicirse	a	si	mesmos	cando	se	sintan	nerviosos:	«Creo	que	me	estou	poñendo	
nervioso.	Debo	tranquilizarme».	«Teño	que	respirar	lenta	e	profundamente	para	calmarme».

•	 Xogo da visualización.	O	profesor	indicará	aos	alumnos	que	van	xogar	a	verse	ou	imaxinarse	a	si	
mesmos	nunha	situación	determinada:	por	exemplo,	estando	tranquilos	e	relaxados	na	clase.	Os	
alumnos	pecharán	os	ollos	e	imaxinaranse	nesa	situación.	O	profesor	estimularaos	con	indicacións	
coma	estas:	«Estamos	moi	tranquilos	e	relaxados».	«Estamos	calmados».

Habilidade 3. Tolerar a frustración

Tolerar	a	frustración	é	unha	habilidade	emocional	que	permite	adaptarse	intelixentemente	a	unha		
situación	en	que	non	se	consegue	o	que	se	pretendía	e	que	contribúe	a	evitar	unha	excesiva	emo-
cionalidade	negativa	(frustración,	decepción,	desesperanza,	desánimo…).	Cognitivamente	significa	
mostrarse	sereno	e	relativamente	tranquilo	ante	as	situacións	adversas.	Esta	habilidade	supón	ser	
consciente	de	que	moitas	veces	ocorren	cousas	contrarias	aos	nosos	desexos	e	que,	pese	ao	desgusto	
inicial	hai	que	sobrepoñerse	para	emprender	novos	retos	ou	persistir	noutros	intentos.
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Cando os alumnos aprenden a tolerar a frustración, saben gozar do que teñen; pero, ademais, acep-

tan non conseguir o que se pretendía e promoven novas iniciativas e intentos para obter logros en 

obxectivos razoables.

Actividades

• Enumerar ocasións en que se desexaba conseguir algo e non foi posible. Por exemplo: 

– Quería que todos xogásemos a un xogo, pero os demais nenos querían xogar a outro distinto.

– Quería que meus pais me comprasen un xoguete, pero non o fixeron.

– Quería que me elixisen a min como protagonista da obra de teatro, pero elixiron a outro.

– Tiñamos previsto facer unha excursión ao campo, pero púxose a chover e non puidemos ir.

• Pedir aos alumnos que describan o estado de ánimo que produce non conseguir o que un se propón 

ou desexa: enfado, decepción, desexo de berrar, desánimo, perrenchas, mal humor, etc.

• Solicitar aos nenos que expliquen as causas polas que, nalgunha ocasión, non conseguiron o que 

desexaban. Por exemplo: «Quería que un compañeiro me prestase as súas pinturas, pero non 

quixo». 

– Porque eran novas e non quería que se estragasen.

– Porque nese momento as estaba utilizando el.

– Porque as pinturas son súas e ten dereito a decidir se mas quere prestar ou non. Eu non debo 

enfadarme por iso.

• Enunciar en voz alta o que se debería facer para non sentirse mal cando non se consegue o que se 

desexa. Por exemplo: «Eu quería que o meu compañeiro me deixase a súa vídeoconsola, pero non 

quixo». Entón, poderíase pensar o seguinte: «Podo xogar con outra cousa». «Pódolla pedir a outro 

compañeiro». «Intentareino mañá outra vez».

Propostas complementarias

• Explicar aos alumnos que é normal e habitual que na vida diaria (na escola, na casa, cos ami-

gos…) ocorran cousas polas que non conseguimos o que pretendiamos, pero que iso non debe 

desanimarnos no noso esforzo por aprender, relacionarnos cos demais, divertirnos, levarnos ben 

cos outros, etc.

• Explicarlles que non podemos desexar todo aquilo que nos pareza, senón que debemos desexar 

as cousas que poden ser adecuadas. Os profesores e os pais axudaranos a saber o que resulta 

máis adecuado para a súa educación.
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5. Resolución de conflitos entre compañeiros

5.1. Pautas para abordar os conflitos na aula

As emocións negativas de enfado e medo danse nos conflitos interpersoais. As relacións entre os 
alumnos poden dar lugar á aparición destas emocións e estados de ánimo de molestia, indig-
nación, frustración, temor, rabia, etc. Ensinar a previr e a solucionar estes conflitos permitirá que 
os alumnos aprendan a expresar e regular as emocións provocadas polo comportamento dos 
demais.

É necesario aprender a percibir as emocións e os estados de ánimo que se producen (enfado, rabia, ira, 
medo, preocupación…) na resolución dos conflitos. Pero tamén hai que facelo nas situacións interacti-
vas que, sen constituír un conflito, poden provocar reaccións negativas, como son os malos entendidos 
ou os enfados que deterioran as relacións entre compañeiros. Esta conciencia permitiralles ser sensibles 
aos efectos que poden producir nos demais o que os alumnos din e fan, así coma as emocións ou 
estados de ánimo que estas actitudes provocan. 

Os alumnos deben desenvolver tamén habilidades cognitivas (analizar os motivos do conflito, xerar 
posibles solucións e pensar nas consecuencias), habilidades de conduta (saber como actuar en cada 
momento e facelo) e habilidades emocionais (manexar adecuadamente a emoción durante o conflito). 
Isto implica as seguintes subhabilidades:

a) Identificar e valorar as situacións de relación cos demais compañeiros (de colaboración, de risco, de 
enfrontamento, de tolerancia, de xogo, etc.) e observar as expresións faciais asociadas á linguaxe 
dos demais compañeiros.

b) Dispoñer de respostas socialmente adecuadas á situación de conflito. Por exemplo, saber o que 
facer cando outro compañeiro insulta, molesta ou provoca.

c) Manexar adecuadamente a posible alteración emocional que o conflito pode ocasionar; xeralmente, 
ira ou rabia e medo ou ansiedade.

Actividades

• Explicar aos alumnos que hai situacións na clase en que se producen conflitos entre compañeiros. 
Eses conflitos fan que nos sintamos mal e alteran o noso estado de ánimo. Por iso, é necesario 
solucionalos para estar a gusto na aula relacionándonos adecuadamente e convivindo con 
alegría.

• Propoñer situacións cotiás e formular preguntas sobre elas. Por exemplo:

–  Un compañeiro insulta ou molesta a outro. Como se sentirá a persoa insultada? Como se sentirá 
o que insulta ou molesta? 

–  Un neno ou unha nena di algo en voz alta para que os demais se rían mentres o mestre está 
explicando na clase. A quen molesta esta actitude? Por que? Como se sentirá o profesor? Por que? 
Como se sentirán os demais alumnos? Por que?
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–  Unha compañeira prestouche un rotulador. Despois de utilizalo, non lle deches as grazas. É ade-
cuado ou inadecuado ese comportamento? Como se sentirá a túa compañeira? Que sería ade-
cuado facer?

–  Un neno riuse dun erro que cometeu outro compañeiro diante de todos. Como se sentirá o 
neno que se equivocou? É adecuado rirse dos demais? Por que? Que pensarán os demais do 
comportamento do neno que se riu doutro? Que debería facer o neno que se riu do compañeiro?

Propostas complementarias

• Preguntar polos problemas ou conflitos que habitualmente ocorren na aula, no patio ou en calquera 
dependencia do centro escolar. Elaborar unha lista de situacións para analizalas cos alumnos. 
Evitar a personalización ou a culpabilización dos alumnos que puideran estar implicados neses 
conflitos.

• Explicar que en todas estas situacións conflitivas se producen emocións e estados de ánimo negativos 
entre os alumnos implicados. Destacar que é necesario identificalas ben para actuar adecuadamente.

• Promover os diferentes tipos de pensamento involucrados na resolución de conflitos: o pensamento 
de perspectiva (determinar que e como pensan os demais), o pensamento causal (identificar os 
motivos polos que se producen os problemas entre compañeiros), o pensamento consecuencial 
(anticipar o que podería ocorrer se facemos ou dicimos algo), o pensamento alternativo (buscar 
diferentes maneiras de actuar para resolver os conflitos) e o pensamento medios-fins (pensar no 
que é mellor facer para que non haxa problemas entre compañeiros).

• Ensinar aos nenos a avaliar as consecuencias ou os resultados das súas accións ou condutas e a 
anticipar o que podería ocorrer se se actúa dun modo ou doutro.

5.2. Fases da resolución de conflitos

O modelo de resolución de conflitos está constituído por catro fases dirixidas a obter a máxima infor-
mación dos problemas que se dan entre os alumnos e a identificar a solución máis adecuada para 
resolvelos. Con iso preténdese alcanzar os seguintes obxectivos:

1. Afrontar os conflitos interpersoais mediante habilidades de resolución pacífica e respectuosa.

2. Previr a aparición de conflitos interpersoais nas relacións habituais entre compañeiros e adultos.

3. Desenvolver o valor do respecto mutuo como fundamento da convivencia pacífica entre iguais e 
adultos.

4. Aprender a controlar as reaccións de conduta asociadas á emoción da ira.

Fase 1. Identificar o conflito

O profesor presentará aos alumnos un conflito habitual entre compañeiros na aula ou no colexio. 
Por exemplo: Xogando no patio, un neno empuxou a outro, que caeu ao chan. Os dous empezaron 
a discutir.
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A continuación, producirase un debate, moderado polo profesor, en que os alumnos participarán 
respondendo a preguntas coma estas:

a) Cal foi o motivo do problema?

b) Que pensará o neno que caeu ao chan?

c) Que pensará o neno que empuxou ao seu compañeiro?

d) Como se sentirá o neno que caeu?

e) Como se sentirá o neno que provocou a caída, despois do conflito que creou?

Despois de que os alumnos respondesen as preguntas anteriores, o profesor promoverá un novo 
debate arredor doutra pregunta: Que podemos facer para que isto non volva ocorrer?

Fase 2. Buscar solucións

En relación coa situación proposta anteriormente, facer aos alumnos as seguintes preguntas: Que 
debería facer o neno que caeu ao chan? Que debería facer o neno que o empuxou? Que deberían 
facer os demais compañeiros?

Propoñerlles que acheguen solucións que poderían resolver este problema. Por exemplo:

Solución 1: Que os dous se pidan perdón.

Solución 2: Os compañeiros débenllo dicir ao profesor.

Solución 3: O neno que caeu debería empuxar ao outro neno.

Solución 4: O neno que caeu debería dicirllo ao profesor.

Solución 5. O neno que empuxou ao seu compañeiro debería pedirlle perdón.

Os alumnos propoñerán solucións, sen entrar a valorar aínda se son adecuadas ou non para resolver 
o conflito.

Nesta segunda fase, o profesor estimulará o desenvolvemento do pensamento alternativo ou de 
xeración de solucións. Trátase de que os alumnos reflexionen sobre as condutas que axudarían a 
solucionar o conflito. Nesta fase non se valora se unha solución é boa, regular ou inadecuada, senón 
que se pretende ensinar aos alumnos a pensar en numerosas solucións, o cal desenvolverá a súa 
capacidade cognitiva de busca de respostas alternativas á agresión, violencia ou enfrontamento.

É aconsellable que o profesor inclúa o reforzo social con comentarios positivos acerca das solucións 
achegadas polos alumnos.

Fase 3. Anticipar consecuencias

Unha vez anotadas as solucións propostas na fase anterior, o profesor preguntará aos alumnos acerca 
das posibles consecuencias de adoptar unha determinada solución:

Que ocorrería se puxésemos en práctica a Solución 1 (que os dous se pidan perdón)? 
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Os alumnos describirán ou anticiparán o que cren que ocorrería. Por exemplo: que xa non discutirían, 
que xa non habería enfrontamento entre eles, que serían de novo amigos, que de agora en adiante o 
neno que empuxou aprenderá a non molestar.

E así se irá procedendo con todas as solucións propostas na fase anterior.

Fase 4. Elixir a mellor solución e aplicala

Nesta fase, o profesor pedirá aos alumnos que elixan cal pode ser a mellor solución, para poñela en 
práctica e solucionar así o enfrontamento. Farase fincapé en que a solución elixida sexa adecuada, 
xusta, razoable e que sirva de verdade para resolver o problema.

Resumindo, as tarefas concretas que deben realizarse, como xa quedou exposto, son estas:

a) Recoñecemento do problema ou da situación conflitiva sen responder emocionalmente a ela.

b) Definir o problema ou a situación conflitiva coa maior cantidade de datos posible, así como os 
comportamentos que se produciron.

c) Xerar alternativas de condutas adecuadas para a resolución do problema ou conflito.

d) Tomar decisións para seleccionar a mellor solución ou comportamento desexable que resolvería 
satisfactoriamente o conflito.

e) Comprobar que a solución, unha vez elixida e aplicada, é a adecuada e funciona correctamente.

Estas mesmas fases descritas son válidas para traballar sobre calquera conflito ou problema de re-
lación interpersoal: insultos, pelexas, burlas, enfados… Non obstante, é importante resaltar que esta 
dinámica do modelo de resolución de conflitos debe realizarse como traballo didáctico habitual na aula, 
sen ter que esperar a que ocorra un problema para iniciar o proceso. A aprendizaxe de como resolver 
os problemas debe ser preventiva e traballarse na aula no marco do desenvolvemento da competencia 
social e cidadá, así como dentro das competencias emocionais contidas no presente material.

6. Suxestións metodolóxicas

O modo de traballar as emocións no primeiro ciclo da Educación Primaria debe ser fundamentalmente 
de carácter vivencial. Para iso deberanse desenvolver dinámicas de grupo. Na interacción dos alumnos 
no grupo prodúcese a percepción, a expresión, a comprensión e a regulación das emocións e dos 
estados de ánimo no marco da prevención e a solución dos conflitos interpersoais. A retroalimentación 
producida nesa interacción constitúe un importante recurso didáctico. Así, o profesor poderá modelar 
as respostas e as reaccións máis adecuadas dos alumnos, para que sexan emocional e socialmente 
máis adaptadas.

Na situación interactiva do grupo, os alumnos aprenden a identificar as súas propias emocións e as 
dos demais. Prodúcense expresións afectivas e unha abundante retroalimentación para que aprendan 
a coñecer os efectos da súa conduta nos demais. Por exemplo, cando un neno se mostra amable con 
outro, recibe un sorriso. Cando un neno insulta a outro, prodúcese unha reacción de enfado ante as 
palabras ofensivas. E así con toda acción ou diálogo que se produza entre eles.
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6.1. Os contos e as lecturas

Na educación emocional destas idades, os contos e as lecturas con contidos afectivos constitúen un 
valioso recurso didáctico cunha finalidade motivacional. Pódese presentar aos alumnos unha breve 
pasaxe dunha lectura, un conto sinxelo, unha historieta ou incluso algún fragmento dun texto con 
contido emocional que sexa adecuado ao seu nivel de comprensión. O contido presentado ou lido de 
forma compartida provocará unha vivencia emocional nos alumnos e motivará a súa conduta para 
aprender contidos afectivos. 

7. Vocabulario emocional

O coñecemento e a comprensión emocional desenvólvese mediante o uso de palabras que expresen 
o que senten os alumnos, xa sexan emocións ou sentimentos. O traballo co vocabulario emocional é 
moi importante nestas idades, xa que dota de recursos aos alumnos á hora de expresar o que senten 
e proporciónalles un preciso banco de palabras con que comunicar aos demais o seu estado de ánimo. 
Neste sentido, propoñemos algunhas actividades dirixidas a aumentar o vocabulario emocional básico 
dos nenos e nenas deste primeiro ciclo.

Actividades

• Propoñer aos alumnos oracións inacabadas para que eles elixan, entre as dúas opcións propostas, 
e as completen. Por exemplo: 

– Cando un neno ou unha nena non están preocupados nin nerviosos, o que senten é…

a) Tranquilidade.

b) Antipatía.

– Cando un neno ou unha nena están un pouco enfadados, o que senten é …

a) Calma.

b) Indignación.

– Cando un neno ou unha nena teñen interese por aprender, o que senten é …

a) Ilusión.

b) Pena.

• Os alumnos completarán estas palabras, que escoitarán de modo incompleto:

– Espe … anza

– Tranquil … dade

– Confian … a

– Bo hu … or
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• Os alumnos escribirán unha oración con cada unha destas palabras:

– Amable

– Temor

– Furioso

– Molestia

– Entusiasmo

Propostas complementarias

Nos exercicios da área de Lingua propios do programa de vocabulario poden empregarse as palabras 
emocionais propostas neste apartado.

Alegría Enfado Medo Tristeza Noxo Sorpresa

Contento

Simpatía

Paciencia

Confianza

Felicidade

Tranquilidade

Satisfacción 

Bo humor

Calma

Amabilidade

Cariño

Esperanza

Optimismo

Molestia 

Rabia

Furia 

Indignación

Vinganza

Humillación 

Irritación

Celos 

Envexa

Temor

Horror 

Pánico 

Terror

Preocupación

Desasosego

Susto

Nerviosismo

Impaciencia

Desánimo

Desilusión

Mal humor

Pena

Decepción

Pesar

Pesimismo

Aburrimento

Apatía 

Culpa

Melancolía

Nostalxia

Desgusto

Amargura

Soidade

Infelicidade

Aborrecemento 

Desprezo 

Rexeitamento

Repulsión

Asombro

Estrañeza

Impacto

Impresión

O profesor seleccionará as palabras do vocabulario emocional máis adecuadas ao nivel da compe-
tencia lingüística e expresiva de cada alumno, e empregará progresivamente as que se axusten ao 
seu ritmo de aprendizaxe, para que as utilice á hora de comunicar aos seus compañeiros os diferentes 
estados de ánimo.

8. Criterios de avaliación

A avaliación das habilidades emocionais de cada competencia pode realizarse de modo moi sinxelo, 
no primeiro ciclo da Educación Primaria, a través de determinados indicadores de conduta. O profesor 
observaraos e rexistrará a súa frecuencia nas diferentes interrelacións dos alumnos dentro das situa-
cións escolares en que conviven diariamente.
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COMPETENCIAS CRITERIOS DE AVAlIACIóN INDICADORES

Percepción 
de emocións

Identificar as emocións  
dos demais.

1. Sabe cando un compañeiro ou compañeira está alegre, 
triste, enfadado, sorprendido, etc., e outros estados 
emocionais.

2. Fai comentarios sobre as emocións dos demais.

Empatía Comprender as emocións  
e os sentimentos dos demais.

1. Escoita activamente aos demais e comprende o seu 
estado de ánimo.

2. Cando observa a algún compañeiro ou compañeira triste, 
móstralle a súa vontade de axudalo.

3. Identifica os motivos polos que un compañeiro está 
alegre, triste, enfadado, asustado…

4. Diríxese a un compañeiro ou compañeira para dicirlle: 
Non te preocupes, non pasa nada. Debes estar 
tranquilo/a.

Comprensión 
de emocións

Identificar as situacións que 
provocan emocións positivas 
e negativas.

1. Verbaliza cal é o motivo de sentirse alegre, triste, 
enfadado, angustiado…

2. Comunica aos seus compañeiros o seu estado emocional, 
atribuíndoo ás situacións que o provocaron.

3. Sabe que situacións son as que lle poden provocar 
alegría, enfado, tristeza, ira…

Expresión 
de emocións

Expresar as emocións básicas  
de alegría, enfado, tristeza, medo, 
sorpresa e noxo.

1. Expresa facialmente cada unha das emocións básicas 
dun modo claro.

2. Os demais identifican claramente no seu rostro cada unha 
das emocións básicas.

Regulación  
de emocións

Tolerar a frustración. 1. Mostra serenidade e tranquilidade cando non consegue 
algo que pretendía.

2. Cando non consegue o que se propoñía, fai esforzos  
por non perder a calma e conségueo aínda que sexa  
con dificultade.

Ser capaz de tranquilizarse. 1. En situacións en que se pon nervioso, cálmase cando  
se lle fai algunha indicación.

2. Dise frases a si mesmo para non poñerse nervioso.

3. Aínda que se pon nervioso nalgunhas situacións, dúralle 
moi pouco e rapidamente se tranquiliza.

Controlar os medos. 1. Móstrase tranquilo en situacións que lle provocan certo 
temor.

2. Non presenta episodios de descontrol emocional debido  
a temores específicos.

Conter a ira en situacións  
de provocación.

1. Mostra o seu enfado de maneira socialmente adecuada, 
expresando o seu estado de ánimo e as causas.

2. Mostra contención e controla as respostas agresivas 
(verbais e físicas) ante situacións provocadoras (ameazas, 
insultos, intimidacións) doutros compañeiros.
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Recoñezo as emocións

Nome    Data 

1
FICHA

Material fotocopiable © 2011 Santillana Educación, S. L. / Edicións Obradoiro, S. L.

2
FICHA

42

µedo

a¬egríå

e>fado

tris†ezå

sorp®eså

1  R�elacionå cadå ∂ebuxo coå emoció> q€æ exp®eså.

2  Debuxå å túå carå e> cadå caso. 

42

Sentes alegría Sentes tristeza Sentes medo
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Sinto moitas cousas

Nome    Data 

2
FICHA

Material fotocopiable © 2011 Santillana Educación, S. L. / Edicións Obradoiro, S. L. 4343

1  —omp¬etå.

Dáµæ a¬egríå

Teño µedo å

Ponµæ tris†æ

S<orp®én∂eµæ 

E”nfádoµæ po®
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Sentimos alegría

Nome    Data 

3
FICHA

Material fotocopiable © 2011 Santillana Educación, S. L. / Edicións Obradoiro, S. L.

4
FICHA

4444 

1  M”arcå afi carafi q€æ exp®esa> a¬egríå.

2  —ando ßen†efi a¬egríå? M”arcå. 

  —ando u> >eno †æ invitå å xoga® co> e¬.

  —ando unfi >enofi ßæ burla> ∂æ t^.

  —ando o pro£eso® †æ ƒelicitå.

  —ando †æ invita> å u> ani√±rsario.

 —ando ganafi u> concurso ∂æ ∂ebuxo.

 —ando πer∂efi u> partido.
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Preocúpome polos demais

Nome    Data 

4
FICHA

Material fotocopiable © 2011 Santillana Educación, S. L. / Edicións Obradoiro, S. L. 4545

S’æ u> compa~eiro estÅ e>ƒermo, ßentímonofi 

S’æ u> compa~eiro estÅ con†ento, ßentímonofi 

taµé> 

 E logo, q¤æ †efi?

 No> †æ e>fa∂efi.

 A culpå †elå t^.

 —horafi po® nadå.

 Pódoc™æ axuda®?

 Po® q¤æ chorafi?

1   Q€æ l¬efi diríafi å es†efi >enofi? M”arcå.

2  —omp¬etå.
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Aprendo a expresar o que sinto

Nome    Data 

5
FICHA

Material fotocopiable © 2011 Santillana Educación, S. L. / Edicións Obradoiro, S. L.

6
FICHA

4646

alegría

enfado

medo

tristeza

 E”sto¤ mo^ con†entå.

 E”sto¤ mo^ aburridå.

 Q¤æ rabiå!

 A”¬égroµæ moito.

 E”sto¤ cansado.

 E”sto¤ asustado.

 Q¤æ πenå!

 Di√±rtinµæ moito.

1  Q€æ exp®eså cadå emoció>? M”arcå.
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Manifestamos o noso enfado

Nome    Data 

6
FICHA

Material fotocopiable © 2011 Santillana Educación, S. L. / Edicións Obradoiro, S. L. 4747

—ando nofi e>fadamofi, ∂e∫–molo dici®  
ße> πer∂e® å calmå.

1   Q€e> estÅ exp®esando o ße€ e>fado ∂æ formå 
a∂ecuadå? —olo®eå å es©enå.

2  M”arcå o µello® ≈eito ∂æ exp®esa® o †e€ e>fado.

3   —opiå.

 B’errando æ mo¬estando aofi ∂emaifi.

 Falando æ dicindo o q¤æ µæ ocor®æ.
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Palabras que expresan emocións

Nome    Data 

7
FICHA

Material fotocopiable © 2011 Santillana Educación, S. L. / Edicións Obradoiro, S. L.

8
FICHA

4848

1  U>æ cadå emoció> co> outrå pa®ecidå.

2  —omp¬etå.

—ando u> >eno d^ «É †errib¬æ!»,

Æ porq¤æ 

—ando unhå >enå d^ «Q¤æ mágoå!»,

Æ porq¤æ 

rabiå

con†ento

πenå

∂esp®ezo

asombro

†emo®

alegría

medo

noxo tristeza

sorpresa

enfado
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Recoñezo as emocións dos demais

Nome    Data 

8
FICHA
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1  Q€æ emoció> ßen†æ cadå u>? E”scri∫¶.

tris†ezå µedo e>fado sorp®esåa¬egríå

O meu irmanciño 
está no hospital.

Deixa xa  
de amolarme!

Que ben! Mañá imos  
de excursión.  

Ímolo pasar xenial!

É horrible!  
Estou asustado!

Non esperaba 
algo así de María.
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Busco solucións

Nome    Data 

9
FICHA
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5050

—ando †æ e>fadafi?

—o> q¤e> †æ e>fadafi?

—omo †æ tranquilizafi?

 Póñoµæ å xoga® co> outrå couså.

 Pídollå å outro amigo.

 Decido πedirllå ao díå ßeguin†æ.

 Dígol¬æ q¤æ Æ u> egoístå.

1  —on†estå.

2  Q€æ faríafi t^? M”arcå.

Pedíc™esl¬æ å u> amigo q¤æ c™æ ∂ei≈æ  
å súå consolå, πero no> quixo.
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Aprendo a calmarme

Nome    Data 

10
FICHA
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—ando estáfi e>fadado, ∂e∫±fi...

  Grita®, mo¬esta® æ insulta®.

  Fala® do †e¤ e>fado æ calmar†æ.

—andø estáfi asustado, ∂e∫±fi...

  —ala® æ no> fala®.

  Pedi® axudå æ calmar†æ.

1  Q€æ ∂e∫±fi fa©e® e> cadå caso? M”arcå.

2  R�espirå ¬entaµen†æ variafi √±©efi. Despoifi, explicå.

Como vos 
sentides agora?
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Adiviñas de animais

Na árbore ou na silveira 

fai a casa e cría os fillos. 

É de voo, non de carreira.

(o paxaro)

Peteiro plano, 

cua, cua na fonte,

cua, cua no prado

e pon ovos todos ciscados.

(o pato)

É un animal grande, 

moi, moi elegante. 

Ten unha trompa longa 

e chámanlle…

(elefante)

Onte ovo, 

hoxe capuchiño; 

mañá voarei 

coma un paxariño.

(a bolboreta)

Teño cara e teño col. 

Atópasme na sombra, 

atópasme no sol.

(o caracol)

Coas súas fortes patas, 

salta e salta sen parar. 

Ten unha bolsa na barriga, 

que animal será?

(o canguro)

Unha señora moi aseñorada, 

chea de remendos e ningunha puntada, 

con fillos amarelos de camisa branca, 

cada vez que ten un, alborota a casa.

(a galiña)

Corre moito cando é novo, 

atrás non queda de vello, 

vive en tobos, come verzas, 

estou falando do...

(o coello)
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Adiviñas da natureza

Saio de noite, 

ocúltome de día. 

Cando queiras verme, 

mira cara arriba.

 (a Lúa)

Boliñas frías 

caen do ceo, 

cobren de branco 

todo o que vexo.

(a neve)

Moitas luciñas 

que brillan no ceo 

para que a Lúa 

non pase medo.

(as estrelas)

Detrás daquel coto,  

hai un boi xoto 

e non hai home nado,  

nin por nacer, 

que na corte o poida meter.

(o Sol)

Brúa no alto  

dos outeiros, 

e abanea 

os castiñeiros.

(o vento)

Vive no campo, 

ten un só pé, 

os brazos son pólas, 

o pelo verde é.

(a árbore)

Nacín no deserto 

baixo un forte sol. 

Teño moitos pinchos 

e verde é a miña cor.

(o cacto)

Son azul ou verde, 

móvome sen parar, 

por min van os barcos, 

porque son...

(o mar)
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Adiviñas do corpo humano

Comigo naceron,

sen eles non me movo.

Se un rompo ou escordo,

véxome coxo.

(os pés)

Unha señora

moi enseñorada,

que escoita todo

e non entende nada.

(a orella)

Unhas son redondas,

outras ovaladas,

unhas pensan moito

e outras case nada.

(a cabeza)

Altos pazos,

lindas ventás,

abren e cerran

e ninguén queda atrás.

(os ollos) 

As perlas da túa boca,

brancas coma a neve,

cortan e mastigan,

locen e embelecen.

(os dentes)

Son cinco compañeiros

moi amigos e aplicados,

catro deles moi unidos,

o outro algo separado.

(os dedos)

Está por riba do queixo,

ten lingua e mais ten dentes;

aberta non ten cancelas

e pechada non ofende.

(a boca)

Comigo estás elegante

e se che falto tamén.

Cos anos vólvome branco,

prateando as túas sens.

(o pelo)
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De pandar

Sortelliña pequeniña

Sortelliña pequeniña,

a de ouro e a de prata,

onde o rei repartía nata,

no horto de María Inés,

corre ti que che toca a vez.

Unilla, desilla

Unilla, desilla,

de cazcaravilla,

de sete dos cravos

de caramunilla,

manda a vella responder

que se vaia esconder

ao toxal de Vilariño.

Xan de Outeiro

Xan de Outeiro,

vaite para o eido.

Xan de Miola,

vaite para fóra.

Periquito Moño

Periquito Moño,

metido nun saco,

sae para fóra,

cara de macaco.

Brasa, brasa
Brasa, brasa,

cada un

para a súa casa.

Unha, dole

Unha, dole, tele, catole,

anda a raíña polo seu gabinete;

cinta de ouro para o mouro,

cinta de prata para a gata.

Ti por ti, pagas ti.

Galiña pintada 

Galiña pintada

que andas pola casa

de pau en pau.

Balor, fedor.

Toca viola.

Vai ti para fóra.

Enviolar

Enviolar,

enviolar,

o que ría

ha de apandar.
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De roda

Gardade a punta do rabo!

Os de Ourense

mataron un burro;

os da Coruña

comérono cru;

os de Vigo

mandaron recado

que lles gardaran

a punta do rabo.

Pepe, o Bocho

Pepe, o Bocho,

estaba na cama,

dáballe o sol

por unha ventá.

e pola outra

entráballe o vento.

Pepe, o Bocho,

estaba contento.

As abelliñas do mel

As abelliñas do mel,

e do mel e do meludo,

tal ou cal que se volva de cu.

As abelliñas do mel,

e do mel e do melacho,

que fulano se volva de cuacho.

-Que hai naquel tellado?

-Un gato esfolado:

-Que hai naquela artesa?

-Unha vella tesa.

-Que hai naquela escaleira?

-Unha pita poñedeira.

-Que hai naquela buratiña?

-Unha campaíña.

-E como fai?

-Tilín, tilín, tilín. 

A roda do chíquiri, chíquiri 
Bótalle os ovos á galiña branca,

e pitos e todos andaban na danza;

bótalle os ovos á galiña negra,

e pitos e todos andaban na festa.

Ai, chíquiri, chíquiri, chíquiri,

ai, chíquiri, chíquiri, cha.
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De corda

Pola rúa de abaixo

Pola rúa de abaixo  

pasan dous ratos;  

un deles leva visos  

e o outro refaixos. 

Pola rúa do medio  

van dous leiróns,  

un deles leva saias  

e outro calzóns. 

Pola rúa de arriba  

van dúas pitas,  

unha delas leva chambra  

e outra camisa. 

Heime de fartar

Heime de fartar 

ata estoupar. 

Come, come, 

gran lambón;

ten conta 

co rebentón.

Cuco rei

Cuco rei,

cantos anos

vivirei?

Vinte e cinco?

Non o sei...:

un, dous e tres…

catro, cinco e seis.

Cuco de maio

Cuco de maio,

Cuco de abril,

Cóntame os anos

que hei vivir.
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De filas

Ai vén, chucu-chú

Ai vén, chucu-chú  

Ai vén, chucu-chú  

Ai vén o tren pola vía   

Ai vén, chucu-chú  

Ai vén, chucu-chú  

chegando a Vilagarcía.   

Parará papá,  

parará mamá  

parará ou non  

parará chis-púm,  

parou.

Pasa Perico

Pasa, Perico,  

pasa, Monteiro,  

polas portas  

dos carabineiros.

O de diante  

corre moito.  

O de atrás  

aí quedará.
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De lanzar

Chorro, morro

Chorro, morro

meu real,

saes ti

pola porta real;

sae sanuco,

rabo de cuco,

sae labrar,

e sementar 

nas herbiñas 

de Portugal.

Ría, ría

Ría, ría, 

chabarría,

trae tres sapos

na barriga:

un canta

outro pía

e outro toca

a sinfonía.

Orelliña

Orelliña,

vai á leña

a aquel monte 

de Torozos

onde hai cabras 

e hai ovellas,

bois e vacas

por entre elas

e unha ave moi sutil

comendo no perexil.

A fuxir!

A fuxir!

A fuxir!
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Outras cancións

Rabexar, rabexar

Rabexar, rabexar, 

mentres o lobo vai mexar. 

–Eu son o lobo  

que te hei de comer.  

–E eu a vaca  

que te hei escornar. 

Pinto, pinto

Pinto, pinto,  

gagarabinto,  

teño unha vaca  

de vinte e cinco.  

Teño un boi  

que sabe arar;  

tamén sabe  

trompicar;  

dar a volta  

ben redonda  

esa nena  

que se esconda.

Unha, dula, trela, candela

Unha, dula, trela, candela,

semana bagana,

currimoín, currimpés,

conta ben que son dez:

unha, dúas, tres, catro…

Lata, lata

Lata, lata,

á redonda,

ao que lle toque

que se esconda.

Pita cega

–Pita cega,

que perdiches?

–Unha agulla e un dedal.

–Dá tres voltas arredor 

que xa os atoparás.

Ao paso

Ao paso, ao paso, ao paso.

Ao trote, ao trote, ao trote.

A galope, a galope, a galope…
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Outras cancións

A chuvia

Chove, chove  

na casa do pobre;  

pinga, repinga  

na casa de Dominga  

e orballa, orballa  

na casa da Rosaria.

A un caracol

Caracol, col, col,  

bota os cornos ao sol  

que a túa nai e o teu pai  

xa os botaron en Ferrol.

Antón Pirulicio

Antón, Antón, 

Antón Pirulicio,

cada cal, cada cal

que aprenda o oficio

e o que non o faga

quedará sen nada.

Na banda de alá do río

Na banda de alá do río, 

cantaba un sapo  

e no seu cantar dicía,  

ai, que te papo!

Na banda de alá do río,   

cantaba un merlo  

e no seu cantar dicía,   

ai, que te quero! 

Na banda de alá do río,  

cantaba un grilo  

e no seu cantar dicía,   

ai, que te pillo!

Don Melitón 

Don Melitón coidaba tres gatos

aos que facía bailar nun prato

e pola noite ceaban turrón…

Que vivan os gatos de don Melitón!

Sal, soliño

Papasol, papasol,  

dille a teu pai  

que mañá vaia sol..
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Outras cancións

Este neniño pequeno

Este neniño pequeno  

quen o vai aturular.  

Súa nai vai no muíño  

e seu pai vai traballar.

Este neniño pequeno  

quen lle vai dar a teta.  

Súa nai vai no muíño  

e seu pai na herba seca.

Este neniño pequeno  

heino de aprender a todo  

a amasar e a peneirar  

e a botar o pan ao forno.

Este neniño pequeno  

heino de mandar á escola  

heille de comprar un bombo  

e mais unha castañola.

Leilía

Xoaniña, voa, voa

Xoaniña, voa, voa,  

que che dou unha filloa.  

Xoaniña, voa, voa,  

que che dou un pan de “broa”.  

Xoaniña, voa, voa,  

que teu pai vai en Lisboa.
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Pola presa  

do muíño fun.  

Collín cordóns.  

Cordóns collín.

Por debaixo  

da mesa  

vai un pito coxo.  

Corre, pito, corre,  

corre, pito coxo.  

Corre, pito, corre,  

corre pito coxo.

Gancho reviragancho,  

que tanto revigarancheaches,  

deixa que te desreviraganchee  

con este desreviraganchiño  

que teño para desreviraganchear  

ganchos reviragancheados  

nas ramas do carballal.

Tintininín  

dixeron os frades.  

Tintininín,  

as chaves, que oíron,  

Tintininín,  

de oílo se riron.

Os dous sapos sós,

sós ao sol.

Ao sol, os dous sapos,

dous sapos ao sol.

Camarón, caramelo,

camarón, caramelo,

camarón, caramelo.

Martiño cravou un craviño.

Que craviño cravou Martiño?
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Abre a cabra, abracadabra,

abre a cobra, abracadobra,

abre a cabra, abre a cobra,

abracadabra, abracadobra.

A serea Marilé

e a serea Marilá

miran e miran

as ondas do mar.

–Mira, mira, Marilé!

–Mira, mira, Marilá!

–Mira alá, Marilé!

–Marilá, mira alá!

Canta, cuco:

cuqui cuco.

Canta o cuco:

cuqui ca.

Canta o cuco:

cuqui cuco,

cuqui cuco, cuqui cuco, cuqui ca.

A cabra e o crocodilo

cantan baixo do coco.

A cabra e o crocodilo

catro cocos comeron.
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A cabra e o crocodilo

cantan baixo do coco.

A cabra e o crocodilo

catro cocos comeron.

De animais

Nas árbores da horta

Nas árbores da horta

hai un reiseñor

que canta noite e día,

canta á Lúa, canta ao Sol.

Tristrás

Na escola baixo do mar

a balea é a mestra.

A ostra e o calamar

escriben con boa letra.

Cando é o tempo do recreo

todos xogan ao tristrás

e os golfiños rebuldeiros

dan tres saltos cara atrás.

Ten, non ten

O burro non ten o a,

por iso non sabe cantar.

O gato non ten o e,

por iso non sabe ler.

O can non ten o i,

por iso non sabe escribir.

E o galo, ten o galo o o?

Pois si! Ben o sei eu, oh!

O can 

O can, o can,  

o demo do can,  

roeulle as cirolas  

ao meu cirolán;  

e se llas roeu,  

deixarllas roer  

que outras noviñas  

lle han de facer.

O oso e o osiño

O oso e o osiño

saíron a pasear.

O oso vai diante

e o osiño detrás.

O osiño pregunta:

–Baba baba bababá?

E o oso contesta:

–Baba baba bababá.
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De animais

Papagaio

Espera, espera, papagaio,

non vaias para o Perú.

Espera, espera, bonitiño,

papagaio verde e azul.

Ai, non marches polo mar

Ai, non marches nun cruceiro.

Ai, non marches!  

Non, non marches,

Ai, non marches!  

Que te quero.

Vacalouriña

Vacalouriña, voa, voa,  

heiche dar pan e cebola.  

A cebola está no lar  

e o panciño no altar.  

Vacalouriña, pom!

O rato e a lúa

Un rato díxolle á lúa:

–Nunca reparas en min,

por iso vivo na rúa

metido nun calcetín.

Ela fitou abraiada,

déronlle ganas de rir.

Daquela apagou a lámpada

e dispúxose a durmir.

Polo desprezo da lúa

o ratiño, alporizado,

berroulle con moita forza:

–Xa non estou namorado!

Antonio G. Teijeiro
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De persoas

Carrapuchiña

Carrapuchiña,  

carrapucheira,  

corre lixeira,  

que se non corres,  

lobo lobeiro  

chega primeiro.

A bruxa Pipiribruxa

A bruxa Pipiribruxa

leva un lindo brazalete

e un broche de brillantes.

Que bruxa máis elegante!

A bruxa Pipiribruxa

non viaxa nunha vasoira.

Prefire ir nunha moto

e bulir pola corredoira.

Tareixa

Unha nena moi bonita,

que Tareixa se chamaba,

foi na busca dun dragón

que vivía en Bosquilandia.

O dragón era moi grande

e ademais botaba lume…

E Tareixa dixo ao velo:

–Como fede! Que cheirume!

Como tiña caramelos

dos de menta no seu peto

a meniña, nun momento

amañoulle o mal alento.

Polgariña

Esta nena tan pequena,

diminuta e cariñosa,

ten de bambán unha piña

e adormece nunha rosa.

Ai, que nena tan pequena!

Ai, que nena tan graciosa!
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Da natureza

Estreliñas fugaces

Nas noites de verán

gústame mirar o ceo.

Descubro estrelas fugaces

que saíron de paseo.

Festa na praia

A praia no inverno

está solitaria:

a area é de ouro,

o mar é de prata.

Axiña dous polbos

que saen da auga

cantan unha copla 

para o mar salgado.

E todos os peixes 

dan palmas e bailan.

Un sapo encantado

Do estanque á charca

un sapo encantado

salta que salta.

Da charca á torre

un sapo encantado 

corre que corre.

Piñeiro, piña e piñón

Piñeiro ten unha piña,

a piña ten un piñón,

o piñón colleuno un neno

e deullo ao reiseñor.
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De alimentos

Na compra

Cinco quilos de cereixas,

dous limóns, tamén uns allos,

un cestiño de castañas

e laranxas de Cambados.

Todo iso trouxen hoxe

cando volvín do mercado!

Que rico!

A mosca come queixo;

o armiño, un queixiño,

e a osa Carlota

toma queixo ricota.

Sopa de letras

A sopa de letras

quero tomar,

pero faltan moitas,

que máis pode pasar?

Non hai emes nin haches

nin uves nin pes.

Só quedan as vogais!

Pois tomarei un e!

Ao son, son

Ao son da frauta,

canta a froiteira:

ameixas e laranxas!,

mazás e mais cereixas!

Que froita tan rica!,

que froita tan boa!
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Imos levar unha pouca roupiña

Imos levar unha pouca roupiña

tres polas, dous galos,  

mais unha galiña,

un añiño, dúas pombas sen pel,

tres rulas ao xeito  

e un tarro de mel.

Ai, meu neno,

meu rei, meu meiguiño,

non tes un albergue,

non tes un leitiño.

Sen arrimo, nas pallas estás,

ai, meu queridiño,  

que frío terás.

De Nadal

Nun pendello

No pendello 

que hai xunto ao camiño,

estes días pasados naceu;

un Meniño, pequeniño,

que parece que do ceo caeu.

Din que é o Mesías,

din que é o Ben!

Corramos todos

a bicarlle o pé!
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De Nadal

Quiquiriquí

Somos os reis  

do quiquiriquí   

imos ver  

que nos botan aquí;   

somos os reis  

do cacaracá  

imos ver  

que nos botan alá;   

somos os da cabra fanada   

viñemos aquí...  

non nos deron nada.

Día de Reis

Día de Reis, día de Reis,

primeira festa do ano,

entre damas e doncelas,

imos pedir o aguinaldo.

Se nos queren dar o aguinaldo,

non nos fagan agardar,

somos de afastadas terras,

e temos moito que andar.
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Os nenos e as nenas de primeiro ciclo de Primaria realizaron numerosas e importantes 
adquisicións, pero este é o momento en que teñen que aprender a sistematizalas loxicamente. 
Para iso necesitan adquirir, exercitar e perfeccionar unha serie de habilidades de razoamento. 
Co fin de facilitar que todos os alumnos alcancen unha boa e cómoda situación neste campo, 
presentamos unha serie de fichas coas que poderán desenvolver as seguintes habili- 
dades:

•	 Percepción-Atención. Esta habilidade posibilita concentrarse en algo sen distraerse e percibir 
a información relevante con claridade. Para que os nenos e as nenas a poidan exercitar e 
mantela durante un tempo suficiente requírese que se encontren en situación persoal 
relaxada, que non estean cansados nin adurmiñados e nun ambiente adecuado. Adquirir 
o hábito da concentración axuda ademais a configurar unhas boas estratexias de 
aprendizaxe.

•	 Memoria. Esta habilidade permite recordar datos a curto, medio e longo prazo. É unha peza 
esencial na configuración da intelixencia das persoas, pero é preciso que se integre no 
conxunto das estratexias mentais como complementaria de todas as demais. Con frecuencia 
adóitase potenciar esta habilidade cando se exercita de forma mecánica para memorizar 
o que non se entende. Neste caso, o forte desenvolvemento da memoria convértese nunha 
trampa porque a curto prazo pode dar resultado, pero co tempo non pode substituír de 
ningún xeito o razoamento e a comprensión.

•	 Comprensión verbal. Habilidade que permite comprender o signifi cado das palabras 
(comprensión) e capacidade de expresarse  mediante elas (fluidez). A comprensión pon de 
manifesto a asimilación da información transmitida oralmente e todos os  indicadores 
confirman que esta habilidade ben desenvolvida é un excelente prognóstico do éxito 
académico futuro do alumno.

•	 Comprensión do espazo. Esta habilidade permite interpretar as  representacións gráficas 
de obxectos, recoñecelos en diferentes posicións ou imaxinar unha estrutura a partir dun 
deseño.

•	 Razoamento lóxico. Habilidade para establecer relacións coherentes entre distintos 
elementos (clasificación, seriación, ordenación,  recoñecemento de relacións absurdas ou 
desaxeitadas…).

Presentación

79

313249 _ 0076-0116.indd   79 10/06/11   13:44



80

•	 Organización temporal. Habilidade para percibir a cadencia na  sucesión de feitos no tempo, 
descubrindo os elementos e  os de talles que determinan a ordenación cronolóxica. A viven- 
cia or     de nada do tempo é esencial para a estabilidade física e emocional dos nenos e das 
nenas.

•	 Habilidade numérica. Coñecido e asimilado o concepto de número, hai moitas operacións 
mentais que se facilitan cando se domina o cálculo de forma automática. Bótase man desta 
habilidade en múltiples ocasións e é preciso dominala para que non obstacu lice as operacións 
mentais nas que se fai necesaria. 

Estas fichas poden empregarse en grupo ou individualmente. É importante que se cubran en 
períodos curtos de tempo, xa que é preferible que os nenos queden con ganas de seguir no 
canto de que se sintan fatigados e se cansen.

As normas básicas que deben seguirse para realizar estas activi    da des son:

1. Dar as explicacións necesarias para que os alumnos saiban exactamente o que teñen que 
lograr. É moi importante que o neno se sinta capaz de levar a cabo o que se lle propón, para 
o cal é interesante suxerir de entrada xogos que poida superar con  éxito para seguir despois 
con outros de dificultade superior. 

2. Que entendan como o teñen que facer e que dispoñan de todo o necesario (cores, goma, 
etc.). Tan importante como solucionar un problema é aprender as estratexias que se utilizaron 
para tal fin. Por iso é bo relacionar as novas formulacións con outras xa superadas para que 
poida establecer relacións entre os diferentes procedementos empregados e aprender cales 
convén aplicar. 

3. Relacionar o novo con outras actividades xa feitas e facerlles ver os elementos comúns. 
Comparando o que fixo con outros xogos anteriores, o neno irá definindo estratexias 
específicas e afinando a súa capacidade de solucionar problemas, sexan estes do tipo que 
sexan.

4. Aínda que moitos dos exercicios son de contido visual, é importante que o neno verbalice 
os seus contidos explicando coas súas palabras o que fixo, precisando todos os pormenores 
das imaxes e os motivos polos que decide a solución que dá.

 
                                                                                        O autor.
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Nome    Data 

A onde van os paxaros?

  De azul, os paxaros que voan cara abaixo.
  De vermello, os paxaros que voan cara á dereita.
  De verde, os que voan cara arriba.
 De amarelo, os que voan cara á esquerda.

Colorea.
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Une cada animal coa súa sombra ou silueta.
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A silueta dos animais2
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Nome    Data 

O xogo das diferenzas

Estes dous debuxos non son exactamente iguais.  
Busca as nove diferenzas e márcaas con lapis de cores.
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En cada fila de debuxos hai unha persoa que fai   
un movemento equivocado. Localízaa e píntaa de amarelo.
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Na clase de ximnasia4
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Nome    Data 

Triángulos, cadrados, círculos...

Fíxate nas marcas que teñen as figuras da fila de arriba  
e debúxaas nas figuras de abaixo. 
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En cada fila hai un debuxo diferente.  
Pinta de vermello o detalle que o diferencia. 
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Nome    Data 

Arriba e abaixo

  Pinta de amarelo os obxectos do conxunto de arriba 
que non están no conxunto de abaixo.

  Logo, pinta de vermello os obxectos do conxunto de abaixo 
que non están no conxunto de arriba.

  Finalmente, pinta de azul os obxectos que están arriba e abaixo.
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Varios nenos non puideron vir hoxe á clase porque están enfermos. 
Compara a foto, que está arriba, coa imaxe da aula, que está 
abaixo. Despois, arrodea na foto cun círculo azul os alumnos  
que viñeron e cun círculo vermello os que faltan.
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8 Un día de gripe
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Nome    Data 

Como alcanzará o coello a súa cenoria?

Axuda ao coello a conseguir a súa cenoria. Para facelo, pode  
ir de lado (G–F) e de arriba abaixo (HI| ), pero ten que seguir sempre 
a mesma orde: cogomelo–F flor –Fmazá.
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Marca os círculos que percorre o esquío ata chegar á súa árbore.  
Ten en conta que debe respectar sempre a orde indicada.
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Camiño da casa10
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Nome    Data 

Que obxectos hai?

Observa os obxectos que hai no cadro de arriba. 
Despois, dobra a folla pola metade e debuxa eses mesmos  
obxectos sen velos.
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Observa os obxectos que hai no cadro de arriba. 
Despois, dobra a folla pola metade e debuxa eses mesmos  
obxectos sen velos.
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Nome    Data 

O xogo da memoria

Pega esta folla sobre unha cartolina e recorta as fichas.  
Despois colócaas boca abaixo e xoga a formar parellas.
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Escribe o número que corresponda en cada fotografía.

1.  Carme usa lentes e leva pantalón curto.
2. Luísa leva saia e ten unha flor no pelo.
3. Helena é a que leva zapatillas e está sentada.
4. Martiña ten o pelo longo. 
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Nome    Data 

Quen é quen?

Pinta o tubo de cada neno nunha cor diferente e pescuda  
de que vaso beben. Despois, escribe na cartela de cada neno  
o número e o nome que correspondan.

  María está ao lado de Ana.   Lucas ten o cabelo revolto.
  Ana leva unha camiseta a raias.   A camiseta de Pepe ten lunares.
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Cada paneira contén as letras que forman o nome dun neno.  
Une cada paneira co neno que corresponda. 
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Nome    Data 

A hora do almorzo

Busca no debuxo grande o sitio exacto de cada debuxo e colorea 
ambos os recadros coas mesmas cores.
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Sigue o camiño que parte de cada un destes obxectos  
e debúxao no cadro que lle corresponda.
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Nome    Data 

A gran familia de gatos

Colorea.

 De vermello, os gatos que están dentro de algo.

 De amarelo, os gatos que están debaixo de algo.

 De laranxa, os gatos que están sobre algunha cousa.
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Completa o debuxo do pagode, facendo a parte da dereita coma 
se fose a parte esquerda reflectida nun espello. 
Os puntos axudaranche.
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Nome    Data 

Exercicios ao aire libre

Busca os nenos que están na mesma postura nestes grupos.  
Logo, colorea o seu chándal da mesma cor, distinta  
da das outras parellas.
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Escribe o nome de cada animal na fila que lle corresponda.  
Na columna sinalada aparecerá o nome da familia  
á que pertencen.

m

s
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Nome    Data 

Os animais da granxa

Une con frechas os animais do debuxo segundo a orde indicada, 
empezando polo que está arrodeado. Ten en conta que despois  
do coello volve o can.

104 Material fotocopiable © 2011 Santillana Educación, S. L. / Edicións Obradoiro, S. L.

FICHA

23

313249 _ 0076-0116.indd   104 10/06/11   13:44



Une cada animal coa súa comida preferida, como fixemos 
co gato.
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Nome    Data 

A hora de recollelo todo

Os nenos recolleron e ordenaron as súas cousas, pero un bromista  
cambiou algunhas de sitio. Colorea as que non estean no seu lugar.
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En cada conxunto de debuxos hai un que non vai ben cos outros. 
Arrodea cun círculo de cor o elemento que non encaixa  
cos demais.
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Nome    Data 

Que toca ao final?

Fíxate nos debuxos de cada tira. Cal vai ao final? 
Escribe nese espazo o número correspondente.
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Colorea o elemento do cadro da dereita que veña ben  
para completar o cadro correspondente da esquerda.
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Nome    Data 

Cal se parece menos?

En cada tira, arrodea cun círculo o elemento que se pareza menos 
ao debuxo da esquerda.
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Os debuxos que representan a merenda dos nenos  
están desordenados. Une cada cadro da fila superior  
co que corresponde da fila central e despois co correspondente  
da fila inferior.
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Nome    Data 

Tarde de chuvia

Ordena as viñetas desta historia, escribindo o número  
da orde (1, 2, 3, 4) que corresponda a cada debuxo.
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Ordena as viñetas da historia do parruliño feo, escribindo  
o número que corresponda a cada debuxo.
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Nome    Data 

Números e máis números

Une os puntos do 1 ao 40 e descubrirás quen se agacha 
detrás destes números.
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Une os puntos do 1 ao 49 e descubrirás que deixa 
tan sorprendido ao pitiño.
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Nome    Data 

Feliz aniversario!

Une cunha liña cada personaxe coa súa torta de aniversario.
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Nombre    Fecha 

Números hasta el 9

3        7 2  4  6

 1  4  8 6  7  8

 3  6  9  5  6  7

5

 ▼   ▼   ▼   ▼   ▼   ▼   ▼   ▼   ▼  

0 ▼  1  ▼   ▼   ▼   ▼   ▼   ▼   ▼   ▼  9

9 08 7

2

Cuenta y rodea el número.1

Completa.2
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Observa y completa.1Cuenta y rodea el número.

 1  5 

 1  5 

 1  5 

 1  5 

   1  5  

   1  5  

   1  5  

   1  5  

   1  5  

94 5

3

 1  5 
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 121

Descomposición de números2
FICHA
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Nombre    Fecha 

Escribe los números y suma.1

Sumas con números hasta el 9

31   25  

 1  5   1  5  

 1  5  

31   35  

61   25  41   25  

Dibuja y suma.2

 1  5  

2 3
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Completa.1Escribe los números y suma.

Completa.2

Escribe los números que faltan.3

1 3

0

  3 F   3 F

  3 F   3 F   3 F

F

F

F

F

F

F

F

F

1     3  4

5  6  7     9

5 4        1

9     7  6

12 12

12 12

12

13 13

13 13 13

12

12 12

0

1

Material fotocopiable © 2011 Santillana Educación, S. L. / Edicións Obradoiro, S. L.

Nombre    Fecha 

 123

Series con números hasta el 9 4
FICHA
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Nombre    Fecha 

Rodea 10 en cada grupo y completa.1

Decenas y unidades

101  5  

101  5  101  5  

101  5  

101  5  

101  5  

101  5  

101  5  3     13
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Completa.1Rodea 10 en cada grupo y completa.

 2  5   2  5  

 2  5   2  5  

 2  5   2  5  

 2  5   2  5  

5    3   2
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Nombre    Fecha 

Suma.1

Sumas con números hasta el 10

Completa.2

51 4 5   

61 2 5   

41 3 5   

41 1 5   

71 2 5   

31 0 5   61 3 5   

71 3 5   

51 2 5   

71 1 5   

81 2 5   

51 3 5   

    3 F 13 F 13 F 13 F   

    3 F 13 F 13 F 13 F   

41 2 5   

51 1 5   

61 4 5   

51 0 5   

61 1 5   

91 1 5   

1

13

12

11

13

12

12

12

12

2
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Completa.1Suma.

quin©æ ocho on©æ d^ecißéifi

Une.2

11 15 16 8

©ero
uno

dofi

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
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Nombre    Fecha 

Completa.1

Series de números hasta el 19

 F F F F 

Suma.2

    3 F 13 F 13 F 13 F

 F F F F F F

F F F F F
 

FFFFFF

    3F13F13F13F

G

F

12 12 12 12

12

12

12

12 12 12 12

12 12 12 12

12 12

0

2

1

1 2

712

15

12

11

F

F

F

FF
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Suma.1Completa.

Completa.2

3

1
3

1
3

1
3

141 55  

171 65  

111 65  

171 25  

121 65  

161 35  

101 45  

151 55  

181 15  

101 85  

131 55  

161 15  

151 25  

181 35  

161 45  

171 45  

141 25  

151 45  

121 35  

101 55  

131 35  

191 55  

181 45  

161 25  

1
3

1
3

F

F F

F F
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Nombre    Fecha 

Completa.1

Las decenas: series, lectura y escritura

√±in†æ cua®entå ßeßentå ße†entå

Completa.2

Une.3

60

70

80

90

60
70

10 20 50

40 80

10 30

20 60

F F F F

FFFF
d^eΩ
√±in†æ

10

20

30

40

50

30
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Resta.1Completa.

 52 45 

 72 25 

 42 15 

 82 35 

6-4

7-5

5-4

7-2

4-1

8-3

9-6

3-2

6-3

 92 65 

 32 25 

 62 35 

F

F

F

 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 62 45 

 72 55 
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Nombre    Fecha 

Completa y suma.1

Sumas con números hasta el 19 (tres sumandos)

F F F

F F F

F F F

Suma.2

 6      1     2     5    

4 1  2 1   2

51 1 1 35   

61 1 1 25   

41 31 35   

51 21 35   

41 21 55   

91 1 1 75   

      1         5    

5 1  3 1   4

      1        5    

8 1  7 1   4

      1         5    

6 1 2  1   3

      1         5    

3 1  3 1   5

      1        5    

7 1  3 1   4

F F F

F F F

F F F
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Completa.1Completa y suma.

      1         5    

Completa.2

Completa.3

2629

FFFF  11

23 23 23 23

23 23 23 23

23

FFFFFF 23

1

Unidades

  1      7    5   

  2      3    5   

  2      8    5   

  1      4    5   

 26 5    

 12 5    

 21 5    

 20 5    

Decenas Unidades Decenas

F F F F F F

F

F

G

3
12 12 12 12 12 12

12 12 12 12 12 12

12

12

17 2 6

15

F F F F   
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Nombre    Fecha 

Completa.1

Números hasta el 39: series

F F  

F F F F F
 

Completa.2

Escribe el número que falta.3

F

F

G

F

F F F F F
 

FFFFF
 

27

15

39

0

1

38

▼ ▼

▼ ▼21 22

31 32 ▼ ▼

▼ ▼30 31

28 29▼ ▼

▼ ▼8 9

2119

13

26

23 23 23 23 23

23

23

23

12 13 12 13
13

12

12

12

13 12 13 12 13

13 12

FFFFF
 

23 23 23 23 23

G

F
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Cuenta y completa las restas.1Completa.

152 65 

112 55 

132 85 

142 75 

122 85 

192 125 

1 2 3  4  5  6  7  8 9 10 111213141516171819

1 2 3  4  5  6  7  8 9 10 111213141516171819

1 2 3  4  5  6  7  8 9 10 111213141516171819

1 2 3  4  5  6  7  8 9 10 111213141516171819

1 2 3  4  5  6  7  8 9 10 111213141516171819

1 2 3  4  5  6  7  8 9 10 111213141516171819

9
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Nombre    Fecha 

Escribe.1

Escritura de números del 40 al 59

40 cua®entå

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59
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Suma.1Escribe.

Resta.2

602 10 5   

302 20 5   

502 20 5   

602 30 5   

802 50 5   

702 40 5   

202 10 5   

902 60 5   

402 20 5   

702 60 5   

201 30 5   

501 30 5   

401 40 5   

201 40 5   

301 30 5   

301 10 5   

501 20 5   

601 30 5   

301 40 5   

701 20 5   
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Nombre    Fecha 

Escribe > o <.1

Comparación de números

42  18 39  34 51  48

52    47 42  53 15  17

30  25 39  42 43  34

Ordena de menor a mayor.2

47

43

49

44

56

46

50

48

 ,  ,  , 

 ,  ,  , 

32

39

23

31

24

50

36

41

Ordena de mayor a menor.3

 .  .  . 

 .  .  . 
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Suma.1Escribe > o <.

15  17

511 5 
1   4 
 

513 3 
1   5 
 

511 2 
1   6 
 

515 6 
1   3 
 

511 4 
1   2 
 

51  1 
1 2 8 
 

51  4 
1 1 0 
 

51  3 
1 4 4 
 

51  6 
1 1 1 
 

51  5
1 5 2 
  

512 1 
1 1 3 
 

511 6 
1 4 3 
 

513 4 
1    4 
 

511 3 
1 3 2 
 

512 5 
1 1 2 
 

515 1 
1   4 
 

512 2 
1 1 6 
 

511 5 
1 1 1 
 

512 8 
1 3 1 
 

513 7 
1    2 
 

511 1 
1 2 0 
 

515 2 
1   6 
 

514 0 
1 1 7 
 

512 3 
1   3 
 

511 7 
1 2 1 
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Nombre    Fecha 

FICHA

20 Sumas sin llevar con números hasta el 59
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Nombre    Fecha 

Números hasta el 79: series y descomposición

Completa.1

FFFFFFFF
 

FFFFFFFF
 

F F F F F F F F  

F F F F F F F F  

F F F F F F F F  

F F F F F F F F  

Suma 2 cada vez.2

Suma 2 cada vez.3

 40 F     

  2 F     

 28 F     

 37 F     

UnidadesDecenas

 56 F     

UnidadesDecenas

36

38

1 3 5

35

37

19

FFFFFFFF
 

72

2 18

20

54

56

F
F

F
F

5 6

     6  F 

     6  F 

     6  F 

     6  F 

     6  F  6 0

1 1

0 9

5 9

7 7

F
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Escribe.1Completa.

72

73

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

70 ße†entå

71 ße†entå ¥ uno

74
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Nombre    Fecha 

FICHA

Escritura de números hasta el 8922
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Nombre    Fecha 

Números hasta el 99: series

Suma 3 cada vez.1

FFFFFFF
 

FFFFFFF
 

 Resta 2 cada vez.2

F F F F F F F  

F F F F F F F  

F F F F F F F  

F

FFFFFFF
 

FFFFFFF
 

FFFFFFF
 

0

42

96

82

66

36

14

60

78

18

F
F

F F F F F F F  

F F F F F F F  

3

52
F

F
F

F

F
F

F

98
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Resta.1Suma 3 cada vez.

514 9 
2   3 
 

515 5 
2 3 4 
 

515 9 
2   5 
 

518 8 
2 2 3 
 

514 7 
2 2 3 
 

515 5 
2 3 1 
 

519 3 
2 3 0 
 

513 7 
2 2 6 
 

512 3 
2 1 2 
 

 3 5 
21 5 
 

51 8 8 
2 2 6 
 

515 7 
2 4 5 
 

514 7 
2   2 
 

517 9 
2 3 3 
 

515 7 
2 4 0 
 

519 8 
2 5 0 
 

511 7 
2 1 5 
 

518 8 
2   7 
 

514 4 
2 2 3 
 

515 2 
2 4 1 
 

512 4 
2 1 2 
 

519 6 
2 2 5 
 

513 6 
2 1 0 
 

518 3 
2 2 1 
 

51 7 5 
2 1 4 
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Nombre    Fecha 
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Nombre    Fecha 

Escribe.1

Escritura de números hasta el 99

Escribe.2

90

91

92

93

94

15

20

21

26

28

95

96

97

98

99

35

40

61

76

88

no√±ntå
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Calcula.1Escribe.

513  0 
1 1  3 

515  2 
1 3  4 

516  4 
1 2   5 

514  1 
1 3   3 

517  2 
1 2   7 

515  3 
2 2  1 

518  9 
2 3  6 

515  8 
2 1  6 

517  5 
2 7  3 

518  2 
2 6  1 

519  5 
2 5  2 

516  4 
2 6  2 

514  2 
1 4  7 

514  0 
2 1 0 

514  3 
1 5  6 

516  6 
1 3  0 

514  9 
2 2  1 

517  3 
1 2   4 

516  0 
1 2  0 

517  9 
2 6  4 

519  0 
2 7  0 

515  2 
1 2  7 

519  7 
2 6  2 

512  3 
1 4  5 

518  9 
2 3  2 
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Nombre    Fecha 
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Nombre    Fecha 

Sumas de tres números sin llevar

Suma.1

5 13 3
1 1 2 

1  4

 

 6 2
1 1 6 

11 1 
 

3 5 
2 1 

17 0 
 

 2 4 
 1 2 

1  3 
 

 2 4 
 1 3 

1 531 
 

 6 5
 1 1 

1 2 1 
 

 1 3 
 4 1 

13 1 
 

1 6
 5 2 

12 0 
 

 2 2
 3 2 

14 2 
 

 3 2 
 4 2 

1234 
 

4 3 
 1 3 

12 3 
 

3 2 
6 1 

13 5 
 

2 4 
2 1 

14 2 
 

2 4 
3 0 

14 1 
 

5 2 
1 5 

1232 
 

 7 0 
1 0 

11 9 
 

1  2 
2 0 

11 3 
 

8 3 
4 2 

11 2 
 

2 7 
1 1 

1 6 0 
 

 1 6
1 4 0 

1  2 
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Suma.1Suma.

515 8 
1 5 9 
 

513 2 
1 5 9 
 

512 6 
1 5 7 
 

512 9 
1 56 
 

513 8 
1 5 5 
 

512 5 
1 5 5 
 

514 3 
1 1 9 
 

512 6 
1 2 5 
 

514 7 
1 5 5 
 

515 5 
1 1 6 
 

512 9 
1 1 1 
 

517 4 
1 1 8 
 

512 8 
1 2 5 
 

513 9 
1 2 5 
 

514 6 
1 1 6 
 

516 7 
1 2 9 
 

513 8 
1 3 8 
 

514 9 
1 3 2
 

514 2 
1 3 9 
 

515 7 
1 3 8 
 

513 6 
1 4 8 
 

512 4 
1 5 7 
 

513 8 
1 3 9 
 

512 4 
1 4 6 
 

511 9 
1 4 1 
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Nombre    Fecha 

Suma.1

Sumas de tres números llevando

512 6 
1 5 

1  4

 

514 2 
1 6 

11 5 
 

515 2 
2 9 

17 5 
 

515 4 
1 7 

1  3 
 

511 6 
1 5 

1 534 
 

512 4 
2 6 

1 2 6 
 

512 3 
1 2 

13 8 
 

512 2 
1  2 7 

12 5 
 

514 4 
2 1 

14 8 
 

512 5 
1 3 

1136 
 

514 8 
5 0 

12 7 
 

513 2 
3 7 

14 9 
 

51 5 8 
1  2 3 

11 4 
 

512 9 
1 1 

12 3 
 

51 5 4 
1 2 0 

1136 
 

513 7 
1 3 

1 2 0 
 

513 1 
1 9 

11 0 
 

513 2 
1 6 

11 4 
 

511  4 
1  4 

1 2 8 
 

513 8 
4 7 

1  2 
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1. Reunións coas familias

Un dos medios máis utilizados polos docentes para a comunicación coas familias dos alumnos 
son, sen ningunha dúbida, as reunións. Antes de celebrar unha reunión, cómpre redactar unha 
convocatoria, el ixir o lugar máis adecuado do centro escolar para levala a cabo  
e redactar un guión cos diferentes temas que se van tratar.

•	 A	convocatoria é o escrito que se utiliza para citar as familias a unha reunión no centro esco-
lar (modelo 1).

– Ten que ser clara e nela débese indicar o motivo da reunión, o día, a hora e o lugar 
desta. 

– Débese enviar con tempo suficiente para que as familias poidan planificar a súa asistencia.

– Non se debe esquecer a confirmación de asistencia.

 En relación coa convocatoria, está a mensaxe (modelo 2), que se utiliza para transmitir unha 
información concreta ás familias.

•	 En	función	do	número	de	asistentes,	débese	elixir	un	lugar amplo para que as familias e os 
profesores poidan sentirse cómodos. Débense evitar as barreiras físicas (columnas, mesas, 
material…) que impidan a visibilidade dos presentes, xa que iso dificultaría a comunicación. 
O mellor é colocar as cadeiras formando un círculo.

•	 Antes	de	celebrar	a	reunión,	é	conveniente	elaborar	un	pequeno	esquema	ou	guión.	O	guión 
pódese estruturar en tres partes: 

– Obxectivos: que se quere lograr coa reunión.

– Contidos: que temas se desenvolverán.

– Procedemento: como se vai organizar a reunión.

As reunións poden ser de dous tipos: 

•	 Xerais, ás que se convoca a todas as familias dos alumnos.

•	 Individuais, ás que se cita á familia dun só alumno. Tamén reciben o nome de entrevis-
tas.

1.1. Reunións xerais

As reunións xerais adoitan ser tres ao longo do curso: ao inicio, tras a primeira avaliación e ao 
final do ano escolar.

Primeira reunión do curso

Esta reunión é o primeiro contacto coas familias e nela débese establecer o tipo de relación que 
se vai manter con elas ao longo do curso.
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O guión da primeira reunión pode ser o seguinte:  

Inicio da reunión

•	 Benvida	ás	familias	a	cargo	dalgún	membro	do	equipo	directivo	do	colexio,	preferiblemente	
o director.

•	 Breve	presentación	do	profesor	ou	profesora	do	curso	ou	do	ciclo.

O centro escolar

•	 Exposición	das	normas	do	colexio:	horarios,	control	de	asistencia,	xustificación	de	ausencias,	
réxime disciplinario… É aconsellable entregar esta información por escrito.

•	 Presentación	do	curso:	obxectivos	educativos,	formas	de	traballo,	materiais	que	se	van	utilizar,	
actividades extraescolares, sistemas de avaliación…

Os alumnos

•	 Orientación	ás	familias	ante	o	inicio	da	Educación	Primaria	(modelo 3). 

•	 Entrega	da	enquisa	ás	familias	(modelo 4). Con este cuestionario pódese obter información 
sobre aspectos relacionados coa familia, o desenvolvemento evolutivo dos alumnos ou o seu 
comportamento socioafectivo. 

 Ademais, ás familias de alumnos que se acaben de incorporar ao centro faráselles entrega 
do formulario chamado «primeiro contacto co centro escolar» (modelo 5).

•	 Suxestións	ás	familias	para	que	se	involucren	no	proceso	educativo	dos	alumnos:	se-
guimento das tarefas escolares, horario de estudo, control do tempo dedicado ao xogo 
ou a ver a televisión, normas de aseo e hixiene persoal, participación nas tarefas do-
mésticas…

O grupo da clase

• Número de alumnos que integran a clase.

• Características xerais do grupo e impresión persoal deste.

• Organización do traballo na clase.

Peche da reunión

• Quenda para formular dúbidas ou suxestións.

• Resumo final dos acordos adoptados.

Segunda reunión do curso

Tras a primeira avaliación, é conveniente convocar as familias para analizar a marcha do 
curso. Algúns dos contidos poden ser os seguintes:
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• Resumo dos temas máis relevantes da primeira reunión e aclaración dos que quedaron pen-
dentes.

• Análise da primeira avaliación, destacando os aspectos positivos e facendo fincapé no que 
se debe seguir traballando para mellorar. 

• Insistencia no traballo que teñen que desenvolver os alumnos na súa casa e o seguimento 
que deben realizar as  familias.

Terceira reunión do curso

Esta reunión cadra co final do curso. Nela débese facer unha valoración dos obxectivos propos-
tos ao inicio deste e os realmente conseguidos.  

• Valoración do curso en xeral.

• Contidos que se traballaron ao longo do curso.

• Análise do rendemento dos alumnos.

• Propostas educativas para o verán.

• Propósitos para o próximo curso.

1.2. Reunións individuais

A convocatoria destas reunións adoita responder, na maioría dos casos, a un destes dos obxec-
tivos: intercambiar todo tipo de información sobre o alumno coas familias e orientar ou informar 
as familias sobre algún tema que afecte ao alumno.

Nas reunións individuais débese chamar polo seu nome ao familiar e manter un permanente 
contacto  visual con el. Para relaxar o ambiente e xerar unha atmos fe   ra cordial e de confianza, 
pódese comezar comentando algunha anécdota da clase en que participase o alumno.

Débense tratar, entre outros, os seguintes temas: 

• A actitude do alumno: como se sente ante os traballos escolares que se lle encomendan e 
como os realiza; se se concentra ou, polo contrario, se dispersa na clase; cales son os seus 
resultados; que grao de autonomía e de responsabilidade ten cando comparte tarefas.

• A súa relación co grupo: se é extravertido ou introvertido; se comparte cos demais o que 
o preocupa; se é aceptado polos seus compañeiros; como asume os seus propios erros; 
como reacciona ante situacións difíciles; se é agresivo ou intenta mediar para solucionar 
os conflitos.

Adóitase cubrir unha acta de acordos (modelo 6) en que se anotan os temas tra tados e os 
acordos adoptados. 

Para o seguimento das reunións, utilízase a táboa de rexistro de asistencia (modelo 7), que 
permite anotar as reunións coas familias ao longo dun trimestre.
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2. Modelos para a comunicación coas familias

Autorizacións 

Ao longo do curso prográmanse diferentes actos ou actividades en que a participación e concur-
so dos alumnos dependen expresamente de que as familias o autoricen. 

Como norma xeral, cando as actividades que se propoñan non constitúan un inconveniente 
para as familias (utilización de medios de transporte, custo económico…), pódese solicitar a 
autorización con carácter xeral, e mesmo se pode aproveitar a primeira reunión coas familias 
para requirir o seu permiso.

Polo contrario, cando as actividades teñan un carácter especial, é preferible solicitar un permiso 
específico para cada unha delas.

Algunhas das autorizacións máis habituais son:

•	 Autorización	para	realizar	actividades	ou	visitas	próximas	ao	cen	tro	escolar	(modelo 8).

•	 Autorización	para	realizar	actividades	ou	visitas	especiais	(modelo 9).

•	 Autorización	para	utilizar	imaxes	ou	fotografías	en	que	aparezan	retratados	os	alumnos	 
(modelo 10).

Xustificantes e solicitudes

Os xustificantes e as solicitudes son escritos que utilizan as propias familias para comunicar ao 
centro escolar ou aos profesores algunha circunstancia extraordinaria no proceder habitual dos 
alumnos.

Os modelos máis frecuentes son: 

•	 Xustificante	de	atraso	(modelo 11). 

•	 Xustificante	de	ausencia	(modelo 12). 

•	 Solicitude	de	ausencia	do	centro	(modelo 13).

Fichas de seguimento de incidencias

Este tipo de fichas (modelo 14) utilízase para rexistrar os feitos ou sucesos protagonizados polos 
alumnos que alteraron o normal desenvolvemento da actividade escolar e que poden dar lugar 
a adoptar medidas excepcionais, incluídas as sancionadoras.
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Convocatoria a unha reunión

En          , o     de           de    

Estimada familia: 

Éme grato poñerme en contacto con vós para convocarvos  

a unha reunión co fin de intercambiar impresións sobre  

a evolución educativa do voso fillo/a.

O próximo día      de            agárdovos 

na aula                  .

Atentamente.

 O/A profesor/a

(Prégovos que confirmedes a vosa asistencia.)
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Mensaxe2
MODELO

De:  

Para:  

Mensaxe:  

 

 

 

 

 

 

Data:  

 Asinado:  

De:  

Para:  

Mensaxe:  

 

 

 

 

 

 

Data:  

 Asinado:  
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MODELO

3 Os pais ante o inicio da Educación Primaria

Queridas familias: 

O voso fillo vai comezar un ciclo novo no seu desenvolvemento educa

tivo e persoal. Este é un momento importante para el e para vós.

Para tratar de evitar os rexeitamentos ou os malos momentos que de 

forma natural e lóxica o neno vai experimentar, ofrecémosvos unha 

serie de recomendacións que esperamos que vos sexan de utilidade.

Que actitudes deben adoptarse

1. Hai que ser consciente de que psiquicamente é un momento difí

cil, en que o neno accede á autonomía afastándose da familia, o 

que pode vivir como un abandono. É posible que o neno volva a 

actitudes máis infantís  querendo facerse máis pequeno. É unha 

actitude normal que teredes que asumir, comprender e axudar a 

superar.

2. Hai que motivar o neno cara á necesidade de educarse e asistir á 

escola.

3. Intentade controlar os celos do neno. Se tedes un fillo máis peque

no, é necesario que non pense que ir ao colexio corresponde a un 

desexo de desfacervos del. Facédelle ver as vantaxas de ser maior.

4. Tranquilizade todo o que poidades ao neno. Explicádelle que non 

vai ser abandonado, que volveredes a buscalo á hora da saída e sen 

atraso.

5. Establecede unha boa relación co neno e ofrecédelle un ambiente 

que lle permita expresarse e abrirse confiado a un mundo novo. Va

lorade na súa xusta medida todos os seus comentarios e opinións.
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Que debe evitarse

1. Non mostredes aflición nin tristura, nin alonguedes as despedidas 

con manifestacións de excesiva efusividade.

2. Non sexades superprotectores, pois, en tal caso, o neno non saberá 

desenvolverse en grupo nin manexarse só.

3. Se o neno non desexa ir á escola, non permitades que saia coa súa, 

xa que isto iría en prexuízo da súa integración e do seu desenvolve

mento escolar.

4.  Se o neno manifesta rexeitamento cara á escola, non debedes aso

cialo con algún incidente que tivese, xa que el aínda non está ma

duro intelectual e emocionalmente para asumir estas reflexións.

5. É necesario ter prudencia ao falar diante dos nenos sobre os seus 

compañeiros do colexio ou sobre os seus profesores. Son persoas 

moi importantes para o neno e danariades a súa confianza neles. 

 En caso de existir algún problema con algún membro do profesora

do, intentade resolvelo directamente con el, sen implicar o neno.

É conveniente que pensedes en todos estes puntos e que os admitades 

como algo normal. Deste xeito, poderedes afrontar e comprender me

llor o comportamento e as distintas reaccións que poidan ter os vosos 

fillos.

Todos os profesores e profesoras de Educación Primaria aproveitamos 

esta inestimable ocasión para enviarvos un cordial saúdo e esperamos 

que o novo curso resulte positivo e frutífero para todos.

  Asinado:  
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4 Enquisa ás familias dos nenos e nenas  
do primeiro ciclo de Educación Primaria

1. Datos persoais do alumno/a

•	Apelidos:	 

•	Nome:	 

•	 Lugar	e	data	de	nacemento:	 

•	Domicilio:	 

 

•	Teléfonos	de	contacto:

 

Nome

 

 

 

Parentesco

 

 

 

Número de teléfono

 

 

 

•	Asistiu a outro centro escolar?   

•	A cal?  

2. Datos familiares

•	Nome	do	pai:	 

•	Profesión	e/ou	estudos:	 

•	 Lugar	de	traballo:	 

•	Horario	laboral:	 

•	Nome	da	nai:	 

•	Profesión	e/ou	estudos:	 

•	 Lugar	de	traballo:	 

•	Horario	laboral:	 

•	Número	de	irmáns:	      

 

Nome

 

 

 

Idade

 

 

 

Estuda, onde?

 

 

 

Traballa, onde?
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•  Outros familiares que conviven co alumno/a: 

 

Nome

 

 

 

Parentesco

 

 

 

3. Desenvolvemento evolutivo

•  Parto:   Normal   Con complicacións (indicar que complicacións)

   

   

• Alimentación:

– Come só/soa?  Si  Non  Con axuda

– Usa culler?          Usa garfo?           Usa coitelo?    

– Ten bo apetito?    

– Come entre horas?    

– Come co resto da familia?    

– Come lambetadas?    

– Ten problemas coa comida?      Cales?  

   

   

•  Aseo e vestido:

– Lávase só/soa?    

– Vístese e íspese só/soa?          Quen lle axuda?  

   

•  Tempo libre:

– Xoga só/soa?    

– Xoga con amigos/as, irmáns/irmás, familia…?   

– A que adoita xogar?  

– Gústalle correr, pasear, montar en bicicleta?   
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– Gústanlle os contos?                        

– Adoitades contarlle contos?                     

– Cal é o seu conto favorito?  

– Cantas horas ve a televisión á semana?                

– Cal é o seu programa favorito?  

– Ve a televisión mentres almorza, come ou cea?             

– Ve a televisión só/soa ou en familia?  

   

– Ve programas infantís ou todo tipo de programas?  

   

•  Comportamento afectivo social:

– Ten algunha dificultade para comunicarse cos demais?          

– Cal?  

– Gústalle compartir os seus xoguetes, libros… con outros nenos/as?     

•  Expectativas:

– Que esperades que o voso fillo/a logre este curso?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Outros comentarios de interese:   
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Primeiro contacto co centro escolar5
MODELO

Datos de identificación do alumno

•  Apelidos e nome:  

•  Data de nacemento:  

•  Lugar de nacemento:          País de procedencia:         

•  Tempo que leva en España:                          

•  Nivel de coñecemento do galego:        Alto        Medio       		Baixo

•  Idiomas que coñece:  

•  Domicilio habitual:  

•  Teléfonos de contacto:  

•  Enfermidades e medicación habituais:  

   

   

•  Curso matriculado:           Ano de ingreso no centro:        

Datos familiares

•  Nome e apelidos do pai:  

•  Idade:     Profesión:  

•  Situación laboral actual:  

•  Nome e apelidos da nai:  

•  Idade:     Profesión:  

•  Situación laboral actual:  

•  Número de fillos:                            

Nome

 

 

 

 

 

Idade

 

 

 

 

 

Estuda, onde?

 

 

 

 

 

Traballa, onde?

 

 

 

 

 

Bolsa	de	comedor:	     						 Bolsa	de	libros:	           Servizos sociais:  
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Acta de acordos6

Acta de acordos

Data da reunión:  

Asistentes:  

 

 

Temas tratados:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acordos adoptados:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinatura dos asistentes

N
.º

A
pelidos	e	nom

e	do	alum
no

Xeral
D
ía	de	pais

Entrega	de	 
cualificacións

N
úm

ero	de	visitas
0

1
2

3
M

áis
123456789101112131415161718192021

2223242526
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M
O

D
ELO

Rexistro de asistencia das fam
ilias ás reunións

7

N
.º

A
pelidos	e	nom

e	do	alum
no

Xeral
D
ía	de	pais

Entrega	de	 
cualificacións

N
úm

ero	de	visitas
0

1
2

3
M

áis
123456789101112131415161718192021

2223242526

Trim
estre 

   N
ivel 

   Titor/Titora 
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8 Autorización para realizar actividades  
ou visitas próximas ao centro escolar

En            , o     de           de     

Estimada familia:

Éme moi grato poñerme en comunicación con vós para in

formarvos de que ao longo do presente curso realizaremos dis

tintas actividades ou visitas próximas ao noso centro es colar.

Estas actividades serán gratuítas e non implicarán a utilización 

de ningún tipo de transporte. Por iso e para axilizar os trámites, 

solicitámosvos unha autorización que englobe todas as activida

des deste tipo.

Á espera da vosa resposta, recibide un atento saúdo.

 O/A profesor/a

D./Dona  ,

(pai, nai, representante legal) do alumno/a  

  

do curso         , con DNI número             :

  Si autorizo a que asista ás visitas educativas que se realicen 

próximas ao centro escolar aprobadas para o curso      .

 Non autorizo.

Asinado:  

 (O pai, a nai, o representante legal)

En            , a     de           de     
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Autorización para realizar actividades  
ou visitas especiais

9
MODELO

En            , o     de           de     

Estimada familia:

Éme moi grato poñerme en comunicación con vós para infor

marvos de que o día      realizaremos unha actividade 

especial consistente en  

 .

A actividade levarase a cabo en  

e desprazarémonos ata alí en  .

Comezará ás      horas. Esta actividade ten un custo 

de      euros.

Se desexades que o voso fillo participe, é necesario que deades a 

vosa autorización cubrindo o cupón que se inclúe máis abaixo.

Á espera da vosa resposta, recibide un atento saúdo.

 O/A profesor/a

D./Dona  ,

(pai, nai, representante legal) do alumno/a  

 

do curso         , con DNI número             :

  Si autorizo a que participe na actividade que se levará a cabo

 o día     .

 Non autorizo.

Asinado:  

 (O pai, a nai, o representante legal)

En            , a     de           de     
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10  Autorización para utilizar imaxes  
ou fotografías dos alumnos

En            , o     de           de     

Estimada familia:

Como sabedes, son moitas as ocasións en que o colexio organiza 

actos nos cales os alumnos son fotografados ou gravados en ví

deo.

Por iso, dirixímonos a vós para solicitarvos a autorización 

correspondente para que o voso fillo apareza neste tipo de 

imaxes.

Agradecendo unha vez máis a vosa colaboración, recibide un cor

dial saúdo.

 Equipo de Educación Primaria

D./Dona  ,

(pai, nai, representante legal) do alumno/a  

  

do curso         , con DNI número             :

  Si autorizo ao colexio para que o meu fillo apareza nas fotogra

fías ou vídeos que poidan realizarse nos actos que se organicen.

 Non autorizo.

Asinado:  

 (O pai, a nai, o representante legal)

En            , a     de           de     
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Xustificante de atraso11
MODELO

En            , o     de           de     

D./Dona   

(pai, nai, representante legal) do alumno/a:  

 

matriculado en        curso.

Xustifica o atraso producido o día  ,

desde as        horas, ata as        horas polo seguinte 

motivo (sinale o correspondente):

  Acudir a unha consulta médica.

 Quedar durmido.

 Encontrarse indisposto.

 Problemas co tráfico.

  Outros (especifíquese):  

  

  

  

 

Asinado:  

 (O pai, a nai, o representante legal)
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Xustificante de ausencia12

En            , o     de           de     

D./Dona  , 

(pai, nai, representante legal) do alumno/a  

 

matriculado en        curso.

Xustifica a ausencia producida o día/os días  ,

desde as        horas, ata as        horas polo seguinte 

motivo:  

  

  

  

  

  

 

Asinado:  

 (O pai, a nai, o representante legal)
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 Solicitude de ausencia do centro escolar13
MODELO

En            , o     de           de     

D./Dona  , 

(pai, nai, representante legal) do alumno/a  

 

matriculado en        curso.

Solicita que o próximo día  ,

desde as        horas, deixen saír ao meu fillo/a do centro 

escolar co fin de (especifique o motivo da ausencia):  

  

  

  

  

  

 

Asinado:  

 (O pai, a nai, o representante legal)
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Seguimento de incidencias14

Alumno/a:	                                 

Curso:	       Titor/a:	                    

Data Feitos ocorridos Medidas	adoptadas
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Notas
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Notas
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Notas
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Notas
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