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PROGRAMA DE ED. EMOCIONAL, ED. EN VALORES E DE RESOLUCIÓN 

PACÍFICA DE CONFLITOS: 

 

 A)- OBXECTIVOS: 

 Favorecer a autonomía persoal d@ nen@ aumentando a súa 

autoestima e a adquisición dun axeitado autoconcepto de sí mesmo. 

 Mellorar a intelixencia interpersonal d@s nen@s, fomentando o 

dominio das habilidades sociais básicas, respecto aos demais, a 

comunicación receptiva e expresiva e a capacidade para compartir 

emocións. 

 Tomar conciencia das principais emocións e sentimentos e tamén da 

dos demais, potenciando actitudes de tolerancia e respecto. 

 Contribuír ao desenvolvemento da empatía como valor necesario para 

a sólida formación como persoas, nun proceso que vai dende o 

egoísmo e a individualidade cara logros colectivos mediante a suma 

de valores (ilusión, colaboración, esforzo, responsabilidade, 

solidariedade, …) , que dan lugar ao progreso mediante o traballo en 

equipo e á construción entre tod@s dun futuro mellor. 

 Adquirir habilidades para afrontar situacións de conflito que axuden 

a previr e superar determinadas situacións de crise. 

B)-CONTIDOS: 

 CONCIENCIA EMOCIONAL:  

  *Vocabulario emocional 

*identificación de emocións e sentimentos 

*recoñecemento de emocións e sentimentos dos demais 

*toma de conciencia do propio estado emocional 

  REGULACIÓN EMOCIONAL: 

*estratexias de regulación emocional: diálogo interno, 

reestruturación, asertividade… 

*regulación de sentimentos e impulsos 
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*tolerancia á frustración 

 AUTOESTIMA: 

*noción de identidade e coñecemento dun mesmo 

*manifestación de sentimentos positivos cara un mesmo e 

confianza nas propias posibilidades. 

*valoración positiva das propias capacidades e limitacións 

*estilos de conduta e autoestima 

 HABILIDADES SOCIO-EMOCIONAIS: 

*habilidades de relación interpersoal: expresividade, 

comunicación, cooperación e colaboración social 

*a empatía 

*relacións positivas cos demais 

*estratexias de resolución de conflitos 

*establecemento das relacións de grupo. 

 HABILIDADES DA VIDA. 

*escoita de forma activa 

*desenvolvemento persoal e social 

*actitude positiva ante a vida 

*sentido do humor 

*percepción positiva e desfrute do benestar. 

c)-METODOLOXÍA: 

Unha metodoloxía participativa favorece en primeiro lugar a motivación d@s 

nen@s. Se fomentamos o desenvolvemento de emocións positivas estaremos 

xerando n@ nen@ condutas positivas, xa que entendemos que as condutas 

negativas d@ nen@ son produto de emocións negativas e dunha motivación escasa. 

Para favorecer ou levar a cabo esta metodoloxía participativa é preciso 

entender o traballo cooperativo como unha metodoloxía participativa propiciando a 

amizade entre @s compañeir@s. As técnicas de  dinámica de grupos , a análise de 

situacións conflitivas e a búsqueda de solución entre tod@s axudan a previr 

posteriores conflitos. 

O papel d@ educador/a é o de mediador da aprendizaxe. Proporcionamos 

modelos de actuación que @ nen@ interioriza, motiva á participación e dinamiza ao 

grupo, proporcionando seguridade no momento de compartir experiencias, o que 
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anima aos nen@s a obter información e descubrir o entorno. @ mestre dirixirá a 

súa acción cara ás seguintes vertentes: 

 Facer a aprendizaxe dinámica e operativa 

 Descubrir e suscitar os intereses d@ nen@. 

 Motivar ao nen@ para espertar o interese pola reflexión e o 

pensamento. 

D)-AVALIACIÓN: 

Para a avaliación deste programa pode empregarse a táboa do Anexo. 

E)-TEMPORALIZACIÓN 

Curso académico 2008-2009. Para cada bloque de actividades farase unha 

temporalización e secuenciación específica das mesmas. 

 

 

 


