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PLAN DE ACOLLIDA E DE BENESTAR 
EMOCIONAL 

Curso 2020/2021 

INTRODUCIÓN 

O plan de acollida é un documento que pertence ao Plan de Acción Titorial, pretende 
facilitar a benvida da comunidade educativa a un novo curso, e tomará en especial 
consideración a incorporación do alumnado afectado pola suspensión da actividade 
lectiva presencial durante o curso 2019/2020, a unha nova normalidade. 

A acollida é un proceso que se inicia co curso, que ten como destinatarios/as a toda a 
Comunidade Escolar e persigue situala nas mellores condicións emocionais e sociais 
posibles para centrarse na actividade escolar que se ofrece no centro. As 
circunstancias vividas e o novo escenario de inicio de curso, obrígannos a repensar o 
Plan de acollida para asegurarnos de que todo o alumnado poida vincularse e 
desenvolver a súa aprendizaxe nas mellores condicións posibles. 

A situación de emerxencia sanitaria e social pola COVID-19 foi incluida como 
catástrofe global, esto implica un impacto intenso nas familias, grupos e comunidade. 
A súa duración modificou as dinámicas de relación entre as persoas e eleva os riscos 
de trastornos psicolóxicos, polo que trataremos de axudar a nosa comunidade no 
desenvolvemento de estratexias de prevención e intervención frente aos problemas 
emocionais. 

OBXECTIVOS 

Fortalecer e apoiar as estructuras do centro para xerar benestar na comunidade 
educativa: 

 Axudar a incrementar a educación emocional no centro que fomente a 
felicidade e o benestar emocional. 

 Promover actuacións de prevención, hixiene e protección frente ao COVID para 
contribuir á erradicación da pandemia 

 Impulsar a mellora da competencia dixital do alumnado, profesorado e familias 
necesaria para proporcionar opcións que xeneren na autorregulación do 
coñecemento 

 Fomentar a inclusión educativa eliminando barreiras para a aprendizaxe e 
creando recursos que aseguren oportunidades para todas e todos 

 Favorecer a cooperación e a participación das familias no centro 
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METODOLOXÍA 

Promocionando formación, en concreto compartido un curso de benestar emocional 
para as/os profesores/as 

Participación do centro en proxectos como: Arco, Eduemociona, Quérote+, Convive, 
etc 

Cunha intervención nos órganos do centro para apoiar a súa labor e  xerar cambios: 
no Consello Escolar, na CCP, nos claustros, departamentos didácticos, nas reunións 
coas titoras do centro, nas reunións do equipo de convivencia, nas sesións de titoría, 
xuntanzas de delegadas, nas horas de atención lectiva das distintas materias, nos 
recreos, etc. 

Mellorando na utilización das ferramentas tecnolóxicas non só para asegurar a 
teledocencia no caso de ser necesario, senon para proporcionar múltiples 
oportunidades de axuste ás necesidades personais de todos/as as alumnas/os 

Participando, esto é cosa de todos/as, a estratexia mais eficaz é que cada persoa se 
comprometa co desenvolvemento deste programa dalgún xeito, trátase de utilizar a 
transversalidade no desenvolvemento das actuacións. 

Tendo en conta a multitude de equipos de dinamización para que lideren unha 
intervención relacionada co seu ámbito: biblioteca, normalización lingüística, TIC, 
convivencia, Proxectos Europeos. 

Facendo un traballo colaborativo, en rede, todas remando na mesma dirección. 

A INTERVENCIÓN 

 As Xornadas de acollida 

 Construción dos cursos na aula virtual do centro para compartir contidos e 
tarefas 

 Mantemento de blogs, drive compartido, actividades de coñecemento e 
utilización de app para mellorar as nosas presentacións. 

 Deseño, desenvolvemento e avaliación de actividades de educación emocional 
de forma transversal, a través de todas as materias e en todos os cursos do 
centro. 

 Incluir a educación de estratexias para o control emocional en situación de crise 
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 Deseño, desenvolvemento e avaliación de actividades que eliminen barreiras 
para aprendizaxe como medida de atención á diversidade 

 Conmemoración de días sinalados a nivel de centro, os mínimos que establece 
a lexislación e outros que se estime convenientes. 

 Utilización de ideas como as xeradas por unha alumna ou alumno da titoría de 
Laura: igual que “a hora de ler” podemos utilizar como xa moitas/os fan, no 
comezo das clases unha pregunta tipo: que tal estades? Como vos sentides 
hoxe? Ou outra similar para xerar conciencia emocional e favorecer a expresión 
emocional no alumnado. 

 As actividades do equipo de mediación e convivencia de Inmaculada: recreos 
dinámicos, mediación escolar, grupo de integración (no futuro SAIs), apoios ou  
liderazgo de actividades para conmemorar días (o día da Paz, dia da 
discapacidade, o día da eliminación da homofobia, etc), apoio para o 
desenvolvemento da acollida e transición entre etapas, as actividades do 
contrato programa convive, apoio a un programa de bo trato coa participación 
de alumnado do centro, a excursión co alumnado de 1ºESO, orla do 
profesorado, etc… 

 Actividades deseñadas para a sesión de titoría que xeneren unha mellora do 
clima de aula: a acollida para titores/as, profes, alumnos/as e familas; 
actividades para fomentar a participación do alumnado nas estructuras do 
centro (delegadas), programa de bo trato (detección, intervención e avaliación), 
actividades de educación sexual (unha charla para 3º e actividades concretas 
do Quérote + na sesión de titoría da ESO, plan director e outras accións para 
previr o mal uso das redes sociais, captación de mediadoras/es e difusión da 
estratexia de mediación escolar como fórmula para resolver conflictos, 
actividades que ensinen a resolver conflictos, actividades sobre a importancia 
das normas, actividades de educación emocional (coñecer as emocións, 
aprender a regulalas e xerar competencia emocional no alumnado), actividades 
que favorezcan a inclusión educativa (técnicas de estudo, medidas para a 
eliminación de barreiras de aprendizaxe), actividades para conmemorar días, 
accións para coñecer o seu estado emocional, accións para favorecer o 
coñecemento do noso alumnado, etc. 

 Coas familias: proporcionar apoio ás titoras e titores para guiar ás familias a 
que  nos axuden a conseguir os nosos obxectivos (reunión de principio de 
curso, reunións para falar de cousas puntuais, reunións de orientación 
vocacional, etc), fomentar a súa competencia dixital, apoiar a ANPA para que 
nos axude a conseguir os noso obxectivos (pode ser organizando un curso de 
Moodle para familias ou outro), incluir nas comunicación algo que indique que 
nos preocupa o seu estado emocional e o dos seus fillos e fillas, fomentar na 
escola de nais e país actividades de educación emocional, incremento na 
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participación das familias (por exemplo convidándoas a algo como unha charla, 
etc 

 Actividades do departamento de orientación para impulsar benestar emocional: 
ver plan de orientación. 

TEMPORALIZACIÓN 

Desenvolverase durante todo o curso, diariamente no horario xeral para todas as 
materias, nos períodos de recreo, e tamén nas semanas de efemérides, ou cando as 
posibilidades organizativas o permitan.  

AVALIACIÓN 

Realizarase por parte das titoras e titores, alumnado, profesorado, equipo de 
convivencia e familias. Farémolo incorporando items ao documento xeral de avaliación 
das actividades de titoría, incluido no PAT do centro. 

RECURSOS  

 Documento de acollida do alumnado 
 Horario de grupo 
 Presentación normas covid (Marta e Raquel) 
 Listaxes do alumnado e profesorado 
 Acta do inventario da aula 
 Horario de clases do grupo 
 Plano de centro 
 Listaxes do reparto de grupos e aulas de desdobramento 
 Cuestionario inicial para o alumnado 
 Xogos de presentacións 
 Dinámicas e outros 
 Xogos de lóxica para pensar 
 Historiais alumnado 
 Documento do equipo directivo: Modificación das NOFC para o curso 20-21 
 Contratos programa: eduemociona, convivir etc 
 Plan proxecta: fichas quérote+ 
 Materiais do curso de benestar emocional compartido na aula virtual do IES 

Fontes:  

 Equipo directivo do IES David Buján 

 Equipo de mediación e convivencia do IES David Buján 

 Curso de benestar emocional para orientadores (Antonio Márquez, Coral 
Elizondo, Juan Vaello, etc) 

mailto:ies.david.bujan@edu.xunta.es


 

IES DAVID BUJÁN 
Camiño dos Cacharros,1, 15181, 
Cambre (A Coruña)  981 613 146 
 ies.david.bujan@edu.xunta.es   

 

 Guia psicovida 

 Programa de apoio socioemocional de Mónica Diz 

 Programa psicoeducativo postemerxencia en centros de secundaria y 
bachillerato 

 Guia de UNICEF sobre hábitos saludables 

 Cuento “Los demonios caca” 

 Canto Ortíz: Dinámica de Grupos 

 Departamento de orientación do IES David Buján: materiais doutros anos 

 Guía de acompañamiento emocional para el incio del curso 2020-2021. 
Gobierno de Navarra. 

 Blogs: La botica del orientador, Mónica Diz, e outros 
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