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RESUMO 

A ansiedade trátase dun sentimento de temor e inquietude que xorde ante situacións que o/a 

suxeito percibe como difíciles de superar; en ocasións pode darse que a persoa non sufra os 

síntomas da ansiedade (palpitacións, mareos, falta de aire, cambios no comportamento...) 

ante ocasións concretas senón de forma xeneralizada, falaríamos neste caso dun trastorno 

de ansiedade que podería interferir na calidade de vida dos individuos e que requiriría de 

tratamento profesional. No presente traballo, tendo en conta o aumento de casos de 

ansiedade que se dan na actualidade e a súa aparición cada vez máis temperá, preténdese 

realizar unha investigación documental acerca de como esta afecta aos cativos/as de 

Educación Infantil. Entre os diversos aspectos a tratar preténdese facer especial fincapé en 

posibles actuacións docentes para previr a súa aparición entre o alumnado, así como 

establecer unha serie de pautas para que o profesorado saiba como detectar, intervir e 

afrontar esta ansiedade evitando obstaculizar a súa labor docente. 

Palabras chave: ansiedade, Educación Infantil, actuacións docentes, detección, 

intervención 
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RESUMEN 

La ansiedad se trata de un sentimiento de temor e inquietud que surge ante situaciones que 

el sujeto percibe como difíciles de superar; en ocasiones puede darse que la persona no sufra 

los síntomas de la ansiedad (palpitaciones, mareos, falta de aire, cambios en el 

comportamiento...) ante ocasiones concretas sino de forma generalizada, hablaríamos en este 

caso de un trastorno de ansiedad que podría interferir en la calidad de vida de los individuos 

y que requeriría de tratamiento profesional. En el presente trabajo, teniendo en cuenta el 

aumento de casos de ansiedad que se dan en la actualidad y su aparición cada vez más 

temprana, se pretende realizar una investigación documental acerca de cómo ésta afecta a 

los niños/as de Educación Infantil. Entre los diversos aspectos a tratar se pretende hacer 

especial hincapié en posibles actuaciones docentes para prevenir su aparición entre el 

alumnado, así como establecer una serie de pautas para que el profesorado sepa como 

detectar, intervenir y afrontar esta ansiedad evitando obstaculizar su labor docente. 

Palabras clave: ansiedad, Educación Infantil, actuaciones docentes, detección, intervención 
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ABSTRACT 

Anxiety is a feeling of fear and concern that arises in situations that the subject perceives as 

difficult to overcome; sometimes it may happen that the person does not suffer the symptoms 

of anxiety (palpitations, dizziness, shortness of breath, changes in behavior ...) on specific 

occasions but yes in a generalized way, in this case we would speak of an anxiety disorder 

that could interfere with the quality of life of individuals and that would require professional 

treatment. In the present work, taking into account the increase in anxiety cases that occur 

today and its increasingly early appearance, we intend to carry out a documentary research 

on how it affects children in Early Childhood Education. Among the various aspects to be dealt 

with, it is intended to place special emphasis on possible teaching actions to prevent its 

appearance among students, as well as to establish a series of guidelines so that teachers 

know how to detect, intervene and face this anxiety, avoiding hindering their teaching work. 

Keywords: anxiety, Early Childhood Education, teaching actions, detection, 

intervention 
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1) INTRODUCCIÓN 

A ansiedade patolóxica consiste na aparición dunha sensación de intenso malestar, sen 

causa obxectiva que o xustifique, que se acompaña de sentimentos de aprehensión. A 

persoa que ten ansiedade teme volverse tola, morrer ou realizar un acto incontrolable. 

As respostas de ansiedade inclúen síntomas cognitivos e somáticos que son 

característicos e que expresan a activación do sistema autonómico [...]. Os efectos a 

longo prazo dos síntomas de ansiedade persistente poden ser variados e de 

consecuencias case irreparables, pois poden derivar en danos no desenvolvemento do 

concepto de si mesmo, na autoestima, no funcionamento interpersoal e na adaptación 

social (Ruiz e Lago, 2005, p. 266). 

Como se pode entrever a través das liñas anteriores, o presente Traballo de Fin de Grao 

tratará a temática dun dos trastornos máis comúns que afectan ao ser humano: a ansiedade. Ao 

ser este un escrito relativo ao Grao de Mestre/a en Educación Infantil fará referencia á ansiedade 

comprendida entre as idades de 0-6 anos, pois, contrariamente ao que poidamos pensar supón 

un dos trastornos psiquiátricos máis frecuentes na infancia (cunha prevalencia do 9-21%) (Ruiz 

e Lago, 2005). 

Trátase, polo tanto, dun problema de saúde significativo na poboación infanto-xuvenil, 

que de non ser diagnosticado e tratado correctamente pode causar consecuencias importantes 

no desenvolvemento das crianzas. Como a ansiedade tamén é precisa no noso día a día pode 

resultar complicado diferenciar cando esta pasa a ser un problema; por iso, como docentes 

deberíamos ter unha serie de coñecementos que nos permitan identificar cando o alumnado 

precisa dalgún tipo de intervención, desta forma poderíamos ofrecerlla ou poñernos en contacto 

cos profesionais especialistas do centro educativo para mediar neste tipo de situacións. 

A pesar de que a época da infancia debería estar libre de preocupacións, o certo é que 

estas son tan frecuentes como para os adultos/as. Identificar a ansiedade pode ser complexo 

incluso para unha persoa maior, pero cando falamos de cativos/as esta dificultade pódese 

duplicar; un neno/a que padeza este trastorno sente malestar e sofre impedimentos para o 

normal desenvolvemento do seu día a día, por iso recae nos adultos/as que o acompañan 

identificar que é o que lle acontece para así brindarlle a axuda que precise. Sen embargo, ao 

non asociar a ansiedade coa infancia, os síntomas que amosan os pequenos/as poden 

vincularse a outro tipo de trastornos. A través deste traballo preténdese darlle visibilidade á 

ansiedade en nenos/as e recoller a información precisa para a súa prevención, detección e 

intervención dende o ámbito escolar. 
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2) OBXECTIVOS E COMPETENCIAS 

Os principais obxectivos que se perseguen coa realización do presente Traballo de Fin 

de Grao, relacionados coa ansiedade na etapa de Educación Infantil, as súas repercusións, 

prevención, detección  e intervención son os seguintes: 

• Recoller, a través da revisión teórica, a perspectiva de diversos autores/as acerca 

da ansiedade na infancia. 

• Identificar os principais síntomas que indican o padecemento dun posible 

trastorno de ansiedade nas idades de 0-6 anos. 

• Recoñecer as causas e repercusións da ansiedade no desenvolvemento infantil. 

• Comprender a importancia da escola e da familia tanto na aparición como na 

prevención dun trastorno de ansiedade. 

• Recoller pautas de actuación a desenvolver como mestres/as para favorecer a 

prevención da ansiedade na infancia. 

Así mesmo, a través deste traballo preténdense conseguir as seguintes competencias 

do Grao de Mestre/a en Educación Infantil: 

➢ Xerais: 

X1 – Comprender os procesos educativos e de aprendizaxe no período de 0-6, no 

contexto familiar, social e escolar. 

X2 – Promover e facilitar as aprendizaxes na primeira infancia, dende unha perspectiva 

globalizadora e integradora das diferentes dimensións cognitiva, emocional, psicomotriz e 

volitiva. 

X5 – [...] Promover a autonomía e a singularidade de cada estudante como factores de 

educación das emocións, os sentimentos e os valores na primeira infancia. 

X8 – [...] Coñecer fundamentos de atención temperá e as bases e desenvolvementos 

que permiten comprender os procesos psicolóxicos, de aprendizaxe e de construción da 

personalidade na primeira infancia. 

X10 – Actuar como orientador de pais e nais en relación coa educación familiar no 

período 0-6 [...] 

X11 – Reflexionar sobre as prácticas de aula para innovar y mellorar a labor docente. 

Adquirir hábitos e destrezas para a aprendizaxe autónoma e cooperativa e promovelo nos 

estudantes. 

X12 – Comprender a función, as posibilidades e os límites da educación na sociedade 

actual [...] 

➢ Transversais: 

T.5. – Competencia informacional. 
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➢ Específicas: 

E1 – Comprender os procesos educativos e de aprendizaxe no período de 0-6, no 

contexto familiar, social e escolar. 

E2 – Coñecer os desenvolvementos da psicoloxía evolutiva da infancia nos períodos 0-

3 e 3-6.  

E3 – Coñecer os fundamentos de atención temperá.  

E4 – Recoñecer a identidade da etapa a as súas características cognitivas, 

psicomotrices, comunicativas, sociais, afectivas. 

E8 – Saber informar a outros profesionais especialistas para abordar a colaboración do 

centro e do mestre na atención ás necesidades educativas especiais que se formulen.  

E11 – Coñecer e saber exercer as funcións de titor e orientador en relación coa educación 

familiar. 

E15 – Coñecer os principios básicos dun desenvolvemento e comportamento saudables.  

E18 – Detectar carencias afectivas, alimenticias e de benestar que perturben o 

desenvolvemento físico e psíquico adecuado dos estudantes.  

E19 – Comprender que a dinámica diaria en educación infantil é cambiante en función 

de cada estudante, grupo e situación e saber ser flexible no exercicio da función docente. 

3) METODOLOXÍA 

O presente traballo, relativo á área de Psicoloxía Evolutiva e da Educación, pretende 

analizar as causas e efectos da ansiedade na infancia, así como as posibles actuacións a 

desenvolver dende unha perspectiva docente. Para acadar os obxectivos formulados realizouse 

unha investigación documental, acerca da temática escollida, a través de diversas bases de 

datos (Iacobus, Dialnet, Redalyc, Eric e Psycinfo) tanto de documentación en castelán como en 

inglés. Dita busca de información concretouse a través das palabras chave, descritores ou 

combinacións de palabras e dos criterios de inclusión e exclusión recollidos nas Táboas 1 e 2 

respectivamente. 

Táboa 1 

Palabras chave, descritores ou combinación de palabras 

Castelán Inglés 

“ansiedad infantil” “child anxiety” 

“ansiedad en niños” “anxiety in children” 

“prevención” ansiedad en niños 

Debido ao elevado número de resultados 

acadado nalgunha das fontes documentais 

concretouse a palabra chave en: 

“prevención escolar” “ansiedad en niños” 

“child anxiety” prevention kindergarten 

“intervención” ansiedad en niños “child anxiety” intervention kindergarten 
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Debido ao elevado número de resultados 

acadado nalgunha das fontes documentais 

concretouse a palabra chave en: 

“intervención escolar” “ansiedad en niños” 

 

Táboa 2 

Criterios de inclusión e exclusión 

Criterios de inclusión e exclusión 

Documentación referida preferentemente á ansiedade na etapa de Educación Infantil (0-6 anos). 

Investigacións realizadas dende un punto de vista educativo descartando, polo tanto, aquelas cun 

carácter clínico explícito. 

Documentación cuxa información (detección, prevención e tratamento) se dirixa a un contexto 

escolar e educativo. 

Documentación redactada en español, inglés ou galego. 

Documentación o máis actual posible, polo que se recolle aquela escrita dende o ano 2000 en diante.  

 

Tras a realización da busca documental obtivéronse un total de 1.996 resultados dos 

cales, aplicando os criterios de inclusión e exclusión, seleccionáronse 69 documentos para a 

súa lectura; finalmente no corpo do traballo incluíuse información relativa a 17 destes escritos. 

Por outra banda, esta primeira procura informativa completouse coa realización dunha busca 

manual a través de plataformas como Google e Google Académico de escritos e obras 

mencionadas noutros textos, obtendo un total de 76 documentos para a súa revisión e incluíndo 

no traballo final 55. 

4) BLOQUE I: QUE IMPLICA A ANSIEDADE? 

4.1) CONCEPTO DE ANSIEDADE 

Dende o século XIX, momento no que grazas a Sigmund Freud comezou a estudarse a 

influenza da ansiedade no día a día do ser humano, este concepto enfrontouse a unha forte 

confusión dentro do seu campo de estudo (Millet, 2019). Dentro deste desconcerto inicial son 

diversos os vocábulos que se empregaron para facer referencia a este trastorno, empregando a 

maior parte deles como sinónimos; algúns exemplos destes conceptos son os que expón Millet 

(2019): “medo, angustia, temor, tensión, desacougo ou estrés” (p. 29). 

Dous dos termos empregados con maior frecuencia para aludir á ansiedade son medo e 

angustia, se ben este último pode empregarse indistintamente, non sucede o mesmo co medo 

(Millet, 2019) pois, tal e como o expresa:  

Mentres que este último se asocia a reaccións de defensa ou a condutas de fuxida 

concretas, a ansiedade non é unha resposta a algo claro, senón que se asocia a 
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comportamentos de anticipación, cautela e evitación. Sería, en certa maneira, o medo 

ao medo (p. 31). 

En Rojas (2014) tamén se presenta esta diferenciación entre medo e ansiedade. A 

principal distinción recae en que o medo é un temor que xorde debido a unha situación concreta, 

“un perigo real”, ante o que se desatan unhas medidas defensivas racionais cuxo obxectivo é 

“esquivar, evitar ou superar esa intranquilidade”; mentres tanto a ansiedade é o temor a algo 

borroso que se produce “por nada”. “O medo é un temor con obxecto, mentres que a ansiedade 

é un temor impreciso carente de obxecto exterior” (Rojas, 2014, p. 26). 

Continuando coa mención de palabras que na vida cotiá se fan pasar por sinónimos da 

ansiedade non podemos deixar de facer referencia ao termo “estrés”, pois se como ben estamos 

dicindo é habitual empregar ambos vocábulos de maneira indistinta, o certo é que no ámbito 

profesional empréganse para describir percepcións diferenciadas: 

A ansiedade tampouco equivale a estrés, algo que ten clarísimo a periodista Sabina 

Pons. «Non son iguais, para nada. O estrés ten unha explicación ("Pon a lavadora, leva 

ao neno ao médico, vas ao traballo") e podes desenvolver un discurso acerca do teu 

estrés, pero... non coa ansiedade! A ansiedade é algo máis profundo, está no soto 

terceiro», asegura (Millet, 2019, p. 31). 

Rojas (2014) identifica catro formas de presentación da ansiedade, as cales resumimos 

a continuación: 

• Crisis: a ansiedade aparece de forma repentina e breve, sen previo aviso; deixa no 

individuo o temor de que volva de imprevisto. É preciso diferenciala dos ataques de pánico, pois 

estes presentan unha intensidade superior; sen embargo, débese ter en conta que en termos 

científicos empréganse indistintamente ambos conceptos. 

• Episodios: a diferenza da crisis este aparece de forma máis lenta pero prevalece un 

maior período de tempo (horas ou días); é progresivo e de intensidade moderada. 

• Temporada: aparece lenta e progresivamente; ten una duración maior que as das crisis 

e os episodios (entre unha semana e dez días e un par de meses). 

• Estado: “En sentido estrito quere dicir totalidade de síntomas nun momento concreto 

dunha enfermidade. É máis amplo que os anteriores...” (Rojas, 2014, p. 47). 

Como comentabamos ao comezo deste escrito o termo ansiedade é ambiguo, difícil de 

definir, isto pode atribuírse como o fai Millet, (2019) á subxectividade que caracteriza o seu 

desencadeamento. A pesar disto, Rojas (2014) defínea coas seguintes palabras: “A ansiedade 

é unha manifestación esencialmente afectiva. Isto quere dicir que se trata dunha vivencia, dun 

estado de subxectividade ou dunha experiencia interior que podemos cualificar de emoción, 

coas características apuntadas para a mesma” (p. 29). 

Moitas das definicións que xurdiron para intentar explicar este concepto coinciden en que 

se caracteriza por presentar excitación física, diminución de habilidades sociais, dificultade de 
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concentración, estados internos desagradables, malestar xeral e inseguridade (Cecilio et al., 

2014). Soriano et al. (2019) tamén fan referencia a esta sintomatoloxía recentemente recollida, 

expresando que se trata dun estado de axitación (cognitivo, emocional, fisiolóxico e motor) que 

xorde ante o anticipo dunha situación percibida como ameazante.  

Por outra banda, Spielberger (1972, como se citou en Ramos, 2013) diferencia entre 

ansiedade trazo (AR) e ansiedade estado (AE). No primeiro caso falamos dun estado de 

ansiedade “normal” e necesario para o desenvolvemento do día a día, a AE xorde ante as 

ameazas e resulta transitoria. Debido a este cometido de “poñernos en garda” ante as ameazas, 

Hosey e Woodruff-Borden (2012) expresan que esta ten un propósito funcional. Cabe destacar 

que, tal e como expón Manassis (2008, como se citou en Colonnesi et al., 2011), é preciso 

diferenciar entre os síntomas de ansiedade que nos axudan a avanzar día a día, daquela 

ansiedade persistente que interfire no noso funcionamento diario (American Psychiatric 

Association [APA], 2000, como se citou en Colonnesi et al., 2011). 

Nos parágrafos anteriores comezamos a entrever que a ansiedade non ten por que ser 

necesariamente un estado ou un sentimento negativo, a isto é ao que se refería Millet (2019) ao 

dicir: 

Todos os expertos sinalan que un grado mínimo ou moderado de ansiedade é necesario 

para a supervivencia, para afrontar de forma adecuada determinados retos e tarefas que 

se nos aparecen. A ansiedade pode esconder unha gran amiga ou unha gran inimiga; o 

que hai que saber é xestionala, regulala (p. 97). 

Un dos beneficios que nos aporta a ansiedade atopámolo nas relacións sociais (Millet, 

2019), pois: 

[…] o psiquiatra Jorge L. Tizón explica que esta emoción é fundamental para activar a 

empatía. A ansiedade, escribe: «Promove ou estimula conductas de apego, 

solidariedade e defensa mutua para a supervivencia do individuo e da especie». As 

emocións, como a compaixón e a ansiedade, que espertan ao oír o choro por fame ou 

en busca de consolo dun neno, por exemplo, empúrrannos a axudalo: «Poñen en marcha 

o noso sistema emocional de coidados e o da indagación» (Millet, 2019, p. 98). 

Rojas (2014) refírese a este tipo de ansiedade como “creativa”, pois grazas a ela 

melloramos e superámonos a nos mesmos/as; “aquel estado de ánimo presidido polo interese, 

a curiosidade, o afán de coñecer e afondar en tantas cousas atractivas e suxestivas como ten a 

vida. [...] Propiamente non deberíamos chamala ansiedade. Esa aspiración engrandece ao que 

a posúe...” (pp. 40-41). 
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4.2) TIPOS DE ANSIEDADE 

Tras o achegamento realizado ao concepto de ansiedade a través das páxinas 

precedentes, agora debemos afondar nas diversas manifestacións deste trastorno, pois 

podemos considerar que se trata dun desorde amplo baixo o que se engloban outros de carácter 

máis específico. A tal efecto, na Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés 

(SEAS, s.f) recóllese que os distintos trastornos de ansiedade non se diferencian entre si pola 

sintomatoloxía que presentan, senón que o fan a través das diferenciadas situacións ou 

contextos nos que estes xorden. 

Debido a que este traballo se centra nas manifestacións ansiosas nas idades englobadas 

dentro do período de Educación Infantil, cabe destacar cales son os trastornos máis frecuentes 

nesta etapa, tal e como son recollidos no Child Mind Institute (CMI s.f.): 

• Ansiedade de separación: Cando os nenos están preocupados por ser 

separados dos seus coidadores. Estes nenos poden ter dificultades para deixar a 

escola e durante o día. 

• Ansiedade social: Cando os nenos están excesivamente cohibidos, o que lles 

dificulta participar en clase e socializar cos seus compañeiros. 

• Mutismo selectivo: Cando os nenos teñen dificultades para falar en algúns 

ambientes, como na escola, arredor do mestre. 

• Ansiedade xeneralizada: Cando os nenos senten inquedanza por unha gran 

variedade de cousas cotiás. Os nenos con ansiedade xeneralizada a miúdo se 

preocupan particularmente polo rendemento escolar e teñen problemas co 

perfeccionismo. 

• Trastorno obsesivo-compulsivo ou TOC: Cando as mentes dos nenos están 

cheas de pensamentos non desexados e estresantes. Os nenos con TOC tratan de 

aliviar a súa ansiedade realizando rituais compulsivos como contar ou lavar as mans. 

• Fobias específicas: Cando os nenos teñen un medo excesivo e irracional a 

determinadas cousas, como o medo aos animais ou ás tormentas. (Tipos de 

ansiedad en los niños, parágrafos 7-8) 

A continuación, realizaremos un maior achegamento a cada un destes tipos de 

ansiedade. 

ANSIEDADE DE SEPARACIÓN. 

Millet (2019) recolle que este trátase do primeiro tipo de ansiedade que sinte o ser 

humano, xorde arredor dos 6-8 meses de idade e mantense ata aproximadamente os 8 anos 

(Csóti, 2011). Nestas idades resulta unha conducta normal, pois as crianzas aínda non teñen 

adquirida unha gran seguridade á hora de abandonar aos seus proxenitores ou figuras de apego 

habituais (Csóti, 2011). 

https://childmind.org/article/los-ninos-y-el-toc-como-funciona-el-tratamiento/
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Cando este trastorno perdura máis alá das idades anteriormente mencionadas, sobre 

todo naqueles cativos/as xa acostumados a separarse dos seus coidadores/as, representa unha 

conducta que debe ser sometida a estudo e observación (Csóti, 2011). No CMI (s.f.) realízase a 

seguinte referencia en relación ás crianzas que sofren este tipo de trastorno: 

Ir á escola tamén pode ser un problema para os nenos que teñen problemas para 

separarse de seus pais. Certa cantidade de ansiedade pola separación é normal, pero 

cando os nenos non se adaptan á separación co tempo e a súa ansiedade fai que ir á 

escola sexa difícil ou incluso imposible, convértese nun verdadeiro problema. (Problemas 

de asistencia a la escuela y niños dependientes, parágrafo 2) 

Para falar dun diagnóstico de ansiedade por separación débense amosar, cando menos, 

tres dos seguintes síntomas: 

⎯ Pensamentos persistentes e pouco realistas e preocupación porque as súas 

principais figuras de apego van sufrir dano, desaparecer ou morrer. 

⎯ Preocupación persistente porque unha adversidade o separará da súa figura 

principal de apego (como un secuestro, a perda do propio neno, un ingreso no 

hospital e, incluso, a morte). 

⎯ Negativa persistente a ir á escola polo medo á separación ou para quedarse na 

casa, non porque algo suceda no centro. 

⎯ Dificultade de separarse pola noite debido á negativa de durmir sen unha figura 

de apego, frecuentes espertares nocturnos para comprobar se esa figura está cerca, 

negativa persistente a durmir fóra da casa. 

⎯ Medo persistente a estar só ou sen a principal figura de apego durante o día. 

⎯ Pesadelos repetidos sobre separación. 

⎯ Síntomas físicos repetidos (náuseas, dores de estómago, de cabeza ou vómitos) 

en situacións que implican unha separación da figura de apego principal. 

⎯ Malestar excesivo ao anticipar o momento dunha separación, durante ou despois 

dela, con expresións de ansiedade, choro, rabechas, [...] e sentimento de infelicidade, 

apatía ou evitación social. (CIE, s.f. como se citou en Millet, 2019, pp. 141-142) 

ANSIEDADE SOCIAL. 

A pesar de que este tipo de ansiedade soe manifestarse en adolescentes (11-15 anos), 

momento no que se empeza a ter maior conciencia dun mesmo/a, tamén pode presentarse en 

idades máis temperás (Csóti, 2011). Cando aparece de forma prematura soe centrarse no 

entorno escolar, xa que senten medo de recibir críticas, avaliacións ou humillacións por 

parte/ante os seus compañeiros/as (Csóti, 2011). 

Csóti (2011) describe aos cativos/as que padecen ansiedade social da seguinte forma: 

https://childmind.org/article/que-es-la-ansiedad-por-separacion/
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Os nenos que padecen de fobia social temen ser impopulares entre os seus pares, e son 

extremadamente sensibles respecto de calquera forma de rexeitamento, real ou 

imaxinario. Este medo ao rexeitamento empeora se teñen pais cuxas expectativas son 

moi elevadas, ou que os critican moito. O máis leve sentimento negativo que perciben 

doutra persoa perségueos todo o día, e tamén os días seguintes. Os pequenos que 

sofren de fobia social íllanse da xente, porque senten demasiada ansiedade respecto do 

rexeitamento para formar relacións positivas cos demais e iniciar conversas con eles. 

Esta característica afecta á forma na que se senten na escola e ao seu rendemento nela: 

ningún neno con estrés pode aprender ben. O neno con fobia social tamén amosa 

ansiedade ao ter que interactuar socialmente con figuras de autoridade (por exemplo: 

mestres, médicos e enfermeiras) e outros adultos, xa que se atopa nunha idade na cal 

xa debería ter desenvolto relacións cos seus pares e adultos coñecidos (p. 156). 

A ansiedade social, como ben expresa Millet (2019), é unha resposta ás actuacións 

realizadas ante un público non coñecido ou que non está dentro do círculo máis próximo do 

suxeito. Esta revélase a través do medo persistente ás situacións sociais nas que o cativo/a se 

enfronta á observación por parte de descoñecidos/as (National Institute of Mental Health [NIMH], 

2018).  

Para poder emitir un diagnóstico de ansiedade social, o suxeito debe relacionarse de 

forma oportuna (atendendo á súa idade) con persoas coñecidas, manifestándose a ansiedade 

non só con adultos/as senón tamén con cativos/as da súa mesma idade (Csóti, 2011). Ademais, 

a duración dos síntomas debe prolongarse durante un mínimo de seis meses, así como ter en 

conta a influenza do entorno, as intensidades do medo e a evitación (Millet, 2019). 

Antes de rematar con esta tipoloxía da ansiedade é preciso destacar que non debe 

confundirse coa timidez. Se ben a maior parte das crianzas que sofren de ansiedade social 

tamén son tímidas, se só se tratase do segundo caso sentiríanse incómodas por un momento 

pero participarían na situación que lles causa dito malestar, no caso do trastorno realizarán todo 

o posible por evitar a ameaza (Csóti, 2011). Tal e como recolle Millet (2019): “A timidez fai sentir 

mal ao neno ou ao adolescente, pero non lle provoca unha interferencia funcional tan acusada” 

(p. 144). 

MUTISMO SELECTIVO. 

Csóti (2011) describe o mutismo selectivo como unha variante de maior gravidade da 

ansiedade social. Pode aparecer durante a infancia máis temperá e continuar ata entrada a 

adolescencia, é común que aqueles/as que o sofren precisen de atención profesional para 

superalo. 

A pesar dos diversos estudos realizados aínda non se teñen claras cales son as causas 

deste trastorno (Millet, 2019), sen embargo, segundo a Asociación Española de Mutismo 
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Selectivo e Ansiedade [AEMSA] (s.f. como se citou en Millet, 2019) destaca como posibles 

contribuíntes os seguintes factores: “a xenética [...], predisposicións psicolóxicas e 

circunstancias sociais” (p. 145). 

Os nenos/as con mutismo selectivo caracterízanse por comunicarse con completa 

normalidade en determinadas situacións pero non ser capaz de emitir ningunha palabra noutras, 

normalmente relacionadas co ámbito social (Millet, 2019). Non presentan ningún tipo de 

impedimento nin introversión no fogar ou con persoas próximas (Csóti, 2011; Millet, 2019). A 

través da linguaxe corporal empregada por estes suxeitos podemos observar que intentan 

facerlle fronte á ansiedade (non mirar aos ollos, parálise...); a súa forma de comunicación é a 

través de monosílabos, movementos de cabeza, murmurando... (Csóti, 2011). 

O seu tratamento debe realizarse na primeira infancia xa que a medida que se medra a 

súa desaparición vólvese máis complexa e, na adolescencia, pode derivar en ansiedade 

xeneralizada, depresión ou consumo de alcohol e drogas (Millet, 2019). 

En Anxiety Canada (AC, s.f.), falamos de que unha crianza padece mutismo selectivo 

cando durante máis dun mes amosa o seguinte comportamento sen sufrir ningún outro tipo de 

trastorno: 

⎯ Fala con normalidade en certos ambientes, pero deixa de falar, case por completo 

ou por completo, cando hai outra xente arredor. 

⎯ Parece paralizado e incluso enfadado cando un estraño lle pregunta algo. 

⎯ Utiliza xestos, como sinalar, asentir ou realizar acenos, para conseguir algo pese 

a que sabe falar (pp. 145-146). 

ANSIEDADE XENERALIZADA. 

En Álvarez e Villa (2016) defínese o trastorno de ansiedade xeneralizada da seguinte 

forma: 

Trastorno de ansiedade que se caracteriza por ansiedade e preocupación excesivas 

(expectación aprensiva) e unha variada gama de síntomas fisiolóxicos, cognitivos, 

emocionais e conductuais, sobre unha ampla gama de acontecementos ou actividades 

(como o rendemento laboral ou escolar), que se prolongan máis de 6 meses e que ao 

suxeito lle resulta difícil controlar (p. 51). 

As crianzas con ansiedade xeneralizada preocúpanse en exceso por situacións ou 

acontecementos, moito máis do realmente necesario. Presentan unha constante ansiedade de 

baixa intensidade referida ao que está sucedendo ou ao que podería suceder. Esta ansiedade 

resulta difícil de controlar e ademais de síntomas físicos (esgotamento, irritabilidade, 

inquedanza, falta de concentración, sono e/ou tensión) impide desenvolver con normalidade as 

tarefas do día a día (Csóti, 2011). 
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Para poder diagnosticar a un suxeito con ansiedade xeneralizada, a CIE (s.f. como se 

citou en Millet, 2019) destaca que debe padecer como mínimo tres dos seguintes síntomas, 

interferindo estes no desenvolvemento da súa vida cotiá: 

⎯ Preocupación excesiva pola calidade dos resultados escolares, deportivos e 

doutras actividades habituais. 

⎯ Preocupación excesiva pola saúde física (pese a ter unha boa saúde) ou pola 

posibilidade de facerse dano. Se se pon enfermo ou se magoa, preocupación máis alá 

da aprensión normal. 

⎯ Preocupación excesiva e anticipatoria con relación a temas como o diñeiro, a 

situación financeira, a puntualidade, o aspecto físico, os desastres naturais, etc. 

⎯ Unha ansiedade «flotante» respecto a situacións sen conexión con situacións 

específicas. 

⎯ Necesidade constante de reafirmación e confianza dos outros pese a tela xa 

recibido de forma reiterada e apropiada. 

⎯ Signos claros de tensión e incapacidade de relaxarse ou concentrarse, 

nerviosismo e dificultade para conciliar o sono, palpitacións, suores e sequidade na boca. 

⎯ Queixas somáticas recorrentes (dores de cabeza, de barriga) para os cales non 

hai unha base física real (p. 147). 

TRASTORNO OBSESIVO-COMPULSIVO (TOC). 

García et al., (2011) refírense ao TOC como o cuarto trastorno psiquiátrico máis común 

en infantes de todo o mundo. Iníciase arredor dos 7-12 anos e na infancia é máis común nos 

nenos, sen embargo, na adolescencia ten unha maior frecuencia en rapazas (AC, s.f.); cabe 

destacar que quen o padece precisa de axuda profesional xa que tende a agravarse co paso do 

tempo (Csóti, 2011).  

Para chegar á comprensión do que implica este trastorno, Csóti (2011) debúllao en 

“obsesións” e “compulsións”: 

As obsesións son pensamentos ou imaxes inadecuados e dominantes (non só respecto 

de estar excesivamente ansioso sobre os problemas da vida real) que se presentan unha 

e outra vez na cabeza do neno e lle provocan angustia. O pequeno intenta suprimir ou 

ignorar estes pensamentos ou imaxes non gratos, e pode chegar a recoñecer que esas 

preocupacións non son reais, senón que están arraigadas na súa propia mente 

confundida, pero é impotente para tomar algunha decisión ao respecto.  

As compulsións son accións repetidas que se realizan debido a eses 

pensamentos ou imaxes; o neno ten que controlar e volver a controlar que unha acción 

determinada foi levada a cabo da maneira adecuada, ou realizar certas tarefas en forma 

de ritual. Se non materializa ditas conductas, crece o seu estrés. Dáse conta de que son 
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esenciais para tranquilizar a súa mente, pese a que a necesidade de proceder desta 

forma non recoñece agarradoira coa realidade (p. 69). 

FOBIAS ESPECÍFICAS. 

O DSM-V (2014, como se citou en Álvarez e Villa, 2016) describe a fobia específica como 

o “temor acusado e persistente que é excesivo ou irracional, desencadeado pola presencia ou 

anticipación dun obxecto ou situación específicos (p. ex., voar, precipicios, animais, 

administración de inxeccións, visión de sangue)” (p. 51). Neste mesmo manual así como na súa 

versión anterior, o DSM-IV, establécese unha clasificación de cinco fobias específicas: 

⎯ Fobia animal: medo a que te ataque, pique ou contaxie un animal. 

⎯ Fobia ambiental: medo aos fenómenos naturais, como as tormentas ou a 

escuridade, que é a fobia máis habitual na infancia. 

⎯ Fobia á sangue, ás inxeccións ou ao dano: medo a procedementos que 

implican o uso de agullas ou a procedementos médicos invasores. 

⎯ Fobia situacional: medo a lugares cerrados, a viaxar en avión, coche ou 

transporte público. 

⎯ Fobias inclasificables: como ao ruído, ás persoas disfrazadas -como os pallasos 

ou Papá Noel- e a atragoarse (Millet, 2019, pp. 142-143). 

Estas fobias representan o medo extremo que se sinte ante obxectos, seres ou situacións 

concretas (Csóti, 2011). Non deben confundirse cos medos infantís, que desaparecen co paso 

do tempo, pois estas tenden a aumentar e resulta complexo que desaparezan por si soas. Poden 

estar provocadas pola xenética, imitación, unha experiencia traumática ou carecer dunha razón 

concreta (Millet, 2019). Coa axuda dun profesional é doado resolvelas mediante a 

desensibilización (Csóti, 2011). 

4.3) RELACIÓN ENTRE A ANSIEDADE E OUTROS TRASTORNOS. DEPRESIÓN 

Na literatura referida aos trastornos de ansiedade un termo frecuentemente empregado 

é o de “comorbilidade”, acompañado na maior parte dos casos do vocábulo “depresión”. 

Romero-Acosta e Domènech-Llaberia (2012) fan referencia á relación entre a ansiedade e estas 

dúas palabras da seguinte forma: 

A comorbilidade é a co-existencia de dous, ou máis, trastornos psicolóxicos nun mesmo 

individuo que na maioría dos casos implica un incremento do nivel de gravidade dos 

síntomas, un peor prognóstico e unha peor resposta ao tratamento. O estudo da 

comorbilidade viuse realizando con entrevistas clínicas que nos dan un claro diagnóstico 

dos trastornos. Non obstante, ata fai pouco investigouse a comorbilidade de síntomas 

ansiosos e depresivos en nenos de 8 a 12 anos. Nestes estudios encontrouse un alto 

porcentaxe de comorbilidade entre síntomas depresivos e ansiosos e entre grupos de 

síntomas ansiosos. Os traballos de investigación cuxos resultados amosan a existencia 
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dunha alta comorbilidade entre ansiedade e depresión avalan a existencia dun novo 

trastorno psicolóxico, denominado trastorno mixto de ansiedade e depresión (p. 171). 

Romero-Acosta e Domènech-Llaberia (2012) definen a depresión como un trastorno no 

estado anímico das persoas que provoca unha alteración no humor; trátase dun estado de 

tristeza que pasa a ser considerado patolóxico cando persiste polo menos durante dúas 

semanas, e provoca que quen o sofre perda o interese e o pracer na realización de case todas 

as actividades do seu día a día.  

A pesar de que a depresión non se trata dun trastorno que se soa asociar coa infancia, 

o certo é que xa no século XIX Descuret (1857, como se citou en Romero-Acosta e Domènech-

Llaberia, 2012) sinalou a presenza destes síntomas en nenos/as; relación á que no século XX 

volveron a referirse Spitz e Wolf (1946). Sen embargo, a pesar de estar demostrado que a 

depresión tamén pode afectar ás crianzas non se recollen criterios para diagnosticala nestas 

idades, polo que se empregan os dos adultos/as (Romero-Acosta e Domènech-Llaberia, 2012). 

Tanto a ansiedade como a depresión son os trastornos máis representativos do ámbito 

afectivo (Romero-Acosta e Domènech-Llaberia, 2012), e a presenza da ansiedade aumenta as 

posibilidades de sufrir tamén síntomas depresivos (Axelson e Birmaher, 2001). Nun estudo 

realizado por Canals el al., (2019) demostrouse que a comorbilidade da ansiedade con outros 

trastornos é dun 35-40%, sendo o máis frecuente o depresivo. 

Aínda que a comorbilidade entre ansiedade e depresión poida parecer que deriva da 

sintomatoloxía que comparten, o certo e que esta co-ocorrencia tamén se pode dar entre 

trastornos sen nada en común (Romero-Acosta e Domènech-Llaberia, 2012).  

Romero-Acosta e Domènech-Llaberia (2012) expoñen que se comparamos os síntomas 

depresivos entre adultos/as e nenos/as estes varían tanto en intensidade como en duración e 

expresión, sendo os máis frecuentes en crianzas a culpabilidade, tristeza, irritabilidade, 

sentimentos de baleiro e síntomas somáticos (Toros et al., 2004). Este trastorno é complicado 

de detectar nas crianzas, pasando moitas veces desapercibido para os adultos/as, inclusive os 

profesionais clínicos. Ruiz e Gómez-Ferrer (2006, como se citou en Romero-Acosta e 

Domènech-Llaberia, 2012) sinala que se lle debe prestar atención á presenza dos seguintes 

síntomas: “diminución na concentración e na memoria; humor triste ou irritable; pensamento con 

contido predominantemente de dor, culpa ou inutilidade; aumento ou diminución na 

psicomotricidade; alteración do sono e apetito; baixa autoestima” (p. 173). 

No DSM-V (s.f. como se citou en Romero-Acosta e Domènech-Llaberia, 2012) recóllese 

a existencia dun novo trastorno denominado “trastorno mixto de ansiedade e depresión” que 

resulta independente dos trastornos de ansiedade e depresión; para que un individuo sexa 

diagnosticado con esta alteración debe presentar tres dos catro síntomas da depresión e dous 

ou máis da ansiedade. 
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5) BLOQUE II: ANSIEDADE NA AULA DE EDUCACIÓN INFANTIL 

5.1) ANSIEDADE EN EDUCACIÓN INFANTIL 

Como estivemos vendo ata o momento, a ansiedade trátase dun estado de axitación que 

xorde en momentos ameazantes e nos predispón cara a acción. Polo tanto, unha ansiedade 

moderada non representa un impedimento para a realización das actividades da nosa vida cotiá, 

é máis, resulta incluso necesaria; Millet (2019) expresa o seguinte: “En conclusión, a ansiedade 

debería estar entre un corenta e un sesenta por cento, aínda que o cincuenta por cento é a 

media. «É tan malo ter moita ansiedade como non ter nin un pouco»” (p. 100). 

Pero a ansiedade é só un problema que afecta ao adultos/as e aos xoves ou tamén a 

podemos atopar nas primeiras etapas da infancia? Contrariamente ao que nos pode parecer 

nun primeiro intre, o certo é que os nenos/as tamén poden sufrir os efectos deste trastorno, pois 

tal e como expoñen Essau et al., (1999) os trastornos de ansiedade atópanse entre os trastornos 

psicolóxicos máis frecuentes na infancia”; ademais de que presentan un carácter crónico e 

implican un deterioro relevante nas capacidades do individuo (Costello et al., 2005; Kessler et 

al., 2009,). Neste sentido, Ordoñez-Ortega et al., (2013) recollen: 

A idade normal de inicio na infancia dun trastorno de ansiedade sitúase entre os 7 e 12 

anos (Last, Perrin, Hersen e Kazdin, 1992). Sen embargo, a primeira adquisición dos 

temores pode ser moito máis temperá (Ohman, 1985) (p. 357). 

Á cuestión formulada liñas máis arriba dan resposta Ruocco et al., (2018) da seguinte 

maneira: 

Os trastornos de ansiedade son o grupo máis común de trastornos da infancia, cunha 

prevalencia combinada mundial do 6,5% para calquera trastorno de ansiedade 

(Polanczyk, Salum, Sugaya, Caye e Rohde, 2015). Os trastornos de ansiedade a miúdo 

se observan por primeira vez na primeira infancia (Mian, Godoy, Briggs-Gowan e Carter, 

2012), e os síntomas que se amosan agrúpanse en grupos de diagnóstico específicos 

similares aos de nenos maiores e adolescentes (Hirshfeld-Becker, Micco, Mazursky , 

Bruett e Henin, 2011; Sterba, Egger e Angold, 2007). As investigacións demostraron que 

a ansiedade social, a ansiedade por separación, a fobia específica e a ansiedade 

xeneralizada son trastornos comúns nos nenos pequenos (Edwards, Rapee, Kennedy e 

Spence, 2010). Sen intervención, trastornos de ansiedade infantís tenden a ter un curso 

crónico, o que predispón aos nenos ao risco futuro de trastornos de ansiedade (Bittner 

et al., 2007; Feng, Shaw e Silk, 2008) e depresión (Lavigne, Hopkins, Gouze e Bryant, 

2015) (p. 67). 

Echeburúa e Corral (2009) indican que os trastornos de ansiedade representan a maior 

diagnose e demanda de asistencia de entre os problemas psicolóxicos detectados na poboación 

infanto-xuvenil. A pesar de que resulta necesario ter en conta que a frecuencia da ansiedade 

varía en función da idade, a través da realización de diversos estudos valórase que entre un 15 
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e un 20% de crianzas e adolescentes desenvolven un trastorno de ansiedade (Beesdo et al., 

2009). 

A ansiedade infantil xorde (como mencionamos ata o de agora) ante unha ameaza, coa 

intención de preparar ao suxeito para defenderse ou fuxir; se estas accións non se levan a cabo, 

é dicir, se non se pode enfrontar fisicamente á ameaza (por ser esta imaxinaria), esa 

imposibilidade de actuación xera maior ansiedade. Desta forma créase unha espiral chamada 

“retroalimentación positiva” (a ansiedade orixinal provoca máis ansiedade a medida que 

pensamos nos síntomas que estamos a sufrir), se non acabamos con este proceso pode resultar 

nun ataque de pánico: ansiedade que o neno/a non pode controlar (Csóti, 2011). 

Nun estudo español que tratou a ansiedade en cativos/as de 8-14 anos de idade 

demostrouse esta evolución do trastorno a medida que medran os suxeitos, pois os nenos/as 

maiores comezaban a amosar un menor número de síntomas asociados coa ansiedade por 

separación, trastorno obsesivo-compulsivo e pánico; sen embargo, incrementábanse aqueles 

relativos á fobia social e á ansiedade xeneralizada (Orgilés et al., 2012). 

Debido a que as crianzas pasan no entorno escolar un número considerable de horas, 

en ocasións máis que no propio fogar, comezouse a empregar o termo “fobia escolar” para 

referirse a ansiedade xurdida neste ámbito. Sen embargo, Csóti (2011) expresa que non se trata 

dunha auténtica fobia, así como que inclúe unha gran variedade de síntomas compatibles coa 

ansiedade por separación, a agorafobia e a fobia social; polo que a pesar de que esta 

sintomatoloxía se centra na escola o certo é que os cativos/as que a sofren teñen medo de 

deixar o fogar sexa cal sexa o destino: 

Todo neno pequeno que sofre de ansiedade por separación pode experimentar os 

mesmos síntomas cando seo deixa na casa dun amigo que cando seo deixa na escola. 

Aqueles con agorafobia poden padecelos tanto nun cine como nun autobús escolar. E 

os que sofren de fobia social poden evidenciar os mesmos síntomas cando se lles pide 

que lean en voz alta nun centro de culto, por exemplo; con isto, quero dicir que non é so 

a escola o que provoca estas preocupantes manifestacións (Csóti, 2011, p. 17). 

Csóti (2011) fai referencia a tres etapas da vida dos discentes nas que se agrava a fobia escolar: 

entre os cinco e os sete anos (ansiedade por separación), entre os 11 e os 12 anos (fobias 

social) e entre os 14 e os 16 anos (fobia social e outros trastornos psiquiátricos).Falando de 

ansiedade na aula de Educación Infantil resulta interesante coñecer as percepcións e opinións 

dos mestres/as desta etapa en relación a este trastorno. Por este motivo, na Táboa 3 recóllense 

os cinco subtemas que o profesorado identificou á hora de definir este trastorno (Headley e 

Campbell, 2013) 
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Táboa 3 

Definición da ansiedade segundo o profesorado 

Subtemas Explicación 

Resposta emocional Os docentes relacionaron a ansiedade como sinónimo de medo, 

nerviosismo, estrés, angustia, incerteza, aprensión ou 

preocupación. Asociárona cunha gran variedade de emocións. 

Resposta cognitiva Observaron que implicaba procesos cognitivos reflectidos nas 

emocións anteriores, sendo moitos deles pensamentos “inútiles” 

(negativos, irracionais, intrusivos, catastrofismo, cavilación ou 

evitación mental). 

Resposta fisiolóxica Aumento da frecuencia cardíaca, náuseas, dificultade respiratoria, 

lágrimas, fatiga... 

Resposta de conducta Observárono como o aspecto menos común, pero estes 

clasificábanse como reflexos de accións concretas (rascarse 

excesivamente). 

A ansiedade é a incapacidade 

de enfrontarse aos desafíos 

O profesorado mantén a crenza de que a ansiedade implica unha 

incapacidade para enfrontala. 

 

Resulta relevante destacar que no estudo elaborado por Headley e Campbell (2013), a 

maior parte dos docentes entrevistados suxeriron que a ansiedade non é “normal”, senón que 

se trata dun trastorno ou condición de saúde mental; tan só cinco destes mestres/as 

consideraban que a ansiedade é parte da natureza humana e polo tanto, resulta natural sufrila. 

Así mesmo, neste mesmo análise recolleuse que o profesorado recoñece que a ansiedade 

ocorre en diferentes situacións (vese influenciada e acontece en situacións e contextos 

específicos), é variada (non afecta a todos/as por igual) e ten consecuencias importantes 

(sociais, de conducta, emocionais, físicas, mentais e académicas). 

5.2) CAUSAS DA ANSIEDADE EN EDUCACIÓN INFANTIL 

A aparición da ansiedade depende dunha gran variedade de factores, tanto de carácter 

persoal como aqueles relacionados co entorno ou as circunstancias de vida polas que pasa ou 

pasou dita persoa. Sen embargo, Millet (2019) destaca “A posibilidade de equivocarse (o erro e 

o fracaso) e a posibilidade de ser abandonado, de perder o amor dos que nos queren” (p. 51). 

Brumariu e Kerns (2012) destacan que o temperamento dos nenos/as é un factor clave 

á hora de desenvolver un trastorno de ansiedade, facendo fincapé na timidez e na inhibición do 

comportamento. Denegan et al. (2010) tamén fan referencia ao carácter tímido dos suxeitos, 

incidindo en que a tendencia das persoas con este atributo de amosar medo, hipervixilancia á 

ameaza e retraemento supoñen factores de risco ante a ansiedade. Outra característica 

destacable para a aparición deste trastorno é o afecto negativo, que reflicte a sensibilidade ante 

estímulos negativos, irritabilidade e a alta reactividade (Rothbart e Bates, 2007; Watson et al., 

1984). 



 

 
17 

 

Combatendo a ansiedade dende a infancia 
Rojas (2014) tamén diferencia entre causantes internos (recordos, ideas, 

pensamentos...) e causantes externos na aparición deste trastorno. Así mesmo, refírese á 

necesidade de distinguir entre tres tipos de ansiedade para comprender como esta se produce: 

• Angustia existencial. Está presente en todas as persoas, polo que non é 

patolóxica; fai referencia ás preguntas, dúbidas, inquedanzas, etc. que nos facemos acerca da 

vida. Cando un individuo cavila demasiado acerca destas cuestións pode derivar en ansiedade 

patolóxica. 

• Ansiedade esóxena. Trátase dunha sensación ameazante derivada de 

estímulos externos. Non falamos exactamente de ansiedade, polo que dende o campo 

psicolóxico refírense a ela como “life events” (circunstancias ou situacións da vida que supoñen 

algún tipo de risco, como os problemas afectivos). 

• Ansiedade endóxena. É de carácter biolóxico, polo que está influída pola 

xenética e os cambios do organismo; sen embargo, en moitas ocasións vese propiciada por 

sucesos esóxenos. 

Rojas (2014) tamén destaca que a ansiedade non ten un único orixe e que 

bioloxicamente pode xurdir por dúas variables: 

1. A ansiedade aparece como un síntoma máis dunha enfermidade, o cal é relativamente 

frecuente nas de marcada gravidade: cánceres de distinto tipo, enfermidades vasculares 

serias, adicción á heroína, sida. Nunhas, o que está en primeiro plano é a dor crónica 

que non cede ou a posible ameaza de aparición dun síndrome de abstinencia, que pon 

a ese paciente ao borde dunha situación límite. 

2. A ansiedade como crisis engadida, que aflora de modo súbito, inesperado, sen 

previo aviso. Soe ser a elaboración psicolóxica que se produce tras un padecemento (p. 

36). 

Centrándonos concretamente no ámbito infantil, Millet (2019) destaca como posibles 

fontes de ansiedade: 

O ritmo de vida acelerado. É imposto polos adultos/as, pois a maior parte dos cativos/as 

actuais ao saír da escola asisten a unha ou máis actividades extraescolares varias veces ao 

longo da semana. Está fortemente vinculado co medo a fallar. 

Temos nenos que van á escola todo o día e, pola tarde, temos pais que os colocan nas 

actividades extraescolares. E, se os nenos teñen deberes para o día seguinte, acaban 

esgotados por unha mala distribución do tempo [...], insiste o doutor Francisco Pascual 

Pastor... (Millet, 2019, p. 52). 

A performance. Trátase da representación propiamente dita, polo que está moi 

relacionado coas actividades extraescolares comentadas anteriormente. Esta representación 

pode ser tanto a final de curso como semanal (partidos de fútbol), e en moitos nenos/as provoca 

un alto grao de ansiedade. 
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O amigo/a para sempre. Nos últimos tempos desenvolveuse a idea de que é preciso 

contar cun amigo/a ou grupo de amigos/as íntimo para acadar a felicidade. Isto supón unha forte 

presión para as crianzas que buscan esa amizade idealizada, polo que non atopala deriva en 

sensación de fracaso. Isto prodúcese xa que os adultos/as sabemos que as amizades poden 

ser complexas, pero para un neno/a que descoñece este factor o feito de non atopar ese 

“amigo/a para sempre” tradúcese en que acontece algo malo consigo mesmo/a. 

A escola. No centro escolar, destacan Cecilio et al. (2014), os cativos/as enfróntanse ás 

relacións sociais tanto cos pares como cos adultos/as, o que require da adaptación e 

desenvolvemento de actitudes que se adapten ás expectativas dos demais coa fin de ser 

aceptados/as (Castillo et al., 2000). Por outra banda, atopámonos cos momentos de avaliación, 

que poden provocar a manifestación de síntomas ansiosos antes da situación en si (Birenbaum 

e Pinku, 1997). En relación á ansiedade xerada no entorno escolar parécenme significativas as 

seguintes liñas recollidas en Millet (2019): 

O doutor Mora Teruel destaca os colexios, onde: «Volvémonos tan esixentes —

negativamente e por descoñecemento— que lles estamos reclamando aos nenos que 

fagan cousas antes de tempo». Este experto en neuroeducación pon un exemplo 

clarísimo desta esixencia equivocada: a moda da aprendizaxe precoz da lectura e a 

escritura. Unha verdadeira obsesión para moitos pais, pese a que está cientificamente 

demostrado que, cando o cerebro está maduro para empezar a ler e a escribir, o neno 

aprende rapidamente. Sen embargo, a corrente da estimulación precoz —alimentada por 

unha potente industria e uns neuromitos educativos dos que sabe moito Mora Teruel— 

provoca nos fillos unha presión precoz e innecesaria. 

[...] Por elo, recomenda Mora Teruel: «Non intentes facer aprender a un neno 

antes de que estea preparado, porque valo a converter nun neurótico, con ansia e 

inseguridade, e róubaslle o máis grande que ten, que é a alegría». E é precisamente a 

alegría, recalca: «O que aporta o coñecemento do cerebro». O que nos estimula para 

aprender (pp. 49-51). 

O bullying. Presenta unha gran relación coa ansiedade dentro da escola, pois é o 

principal ambiente no que se desenvolve. A pesar de que cada vez é menos tolerado e existen 

programas para loitar contra el, o certo é que innumerables cativos/as seguen enfrontándose 

diariamente ao bullying, feito que altera as súas vidas e mesmo pode conducilos/as á depresión 

e ao suicidio. 

O entorno e as pantallas. Nunha sociedade global e hiperconectada a través dos 

medios de comunicación, as desgrazas que ocorren ao redor do mundo están sempre moi 

presentes; isto pode xerar pesimismo e ansiedade nos infantes, posto que carecen da habilidade 

crítica necesaria para controlar ata que punto deben preocuparlle os sucesos que saen a través 

destes medios. 
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Os móbiles e outras pantallas. É frecuente ver a cativos/as, cada vez de menor idade, 

en posesión de móbiles ou outros dispositivos electrónicos. Isto crea adicción, xa que “tanto as 

redes sociais como os xogos on-line están deseñados para que o usuario xere altos niveis de 

dopamina, o neurotransmisor que activa o chamado «circuíto de recompensa»” (Millet, 2019, p. 

56); no momento no que carecemos desa fonte de dopamina prodúcese estrés, ansiedade, 

irritación e dor. 

As redes sociais. Representan unha fonte de ansiedade especialmente entre os 

adolescentes, non só por sentirse na obriga de actualizar constantemente para recibir “likes” e 

obter maior visibilidade, senón porque son un escaparate de “vidas perfectas” que levan á 

comparación e desestimación do propio estilo de vida. 

Por outra banda, Csóti (2011) destaca que as características familiares son 

imprescindibles para que unha crianza sexa máis ou menos propensa a desenvolver ansiedade; 

destaca os seguintes factores: 

• Outro membro próximo da familia sofre dun problema emocional ou relacionado 

coa ansiedade. 

• O neno foi sobreprotexido e, polo tanto, con frecuencia, depende máis de seus 

pais e ten medo de quedar só (posiblemente, este caso preséntese en fillos únicos). 

• O neno ten unha nai moi ansiosa que lle transmite a súa ansiedade, o que fai que 

este sinta que ten un motivo para preocuparse (é posible que tamén “imite” a súa nai e 

se comporte da mesma forma, co cal se preocupa polo mesmo tipo de cousas, da mesma 

maneira). 

• É posible que o neno teña un pai que desempeña un rol mínimo na súa crianza, 

ou que estea ausente por completo.  

• O fillo menor da familia é, con frecuencia, o máis vulnerable aos trastornos de 

ansiedade porque sempre se considera que é o “bebé” da familia, e seo trata como tal. 

Ademais, cando os pais saben que non terán máis fillos, en ocasións desexan ter ao 

máis pequeno moi cerca deles e (se ben de forma inconsciente) en situación de 

dependencia.  

• O neno padece dalgunha enfermidade crónica, necesitou moito a seus pais, e 

non ten a confianza suficiente para saber que se encontra en condicións e o bastante 

forte para afrontar o que a vida lle depara.  

• Con frecuencia, trátase de nenos de boa conducta e academicamente capaces 

(pp. 20-21). 

 

5.3) INFLUENZA DOS PAIS/NAIS NA ANSIEDADE INFANTIL 

Un aspecto que se destaca á hora de intentar explicar a relación dos pais/nais coa 

ansiedade que experimentan os seus fillos/as é o apego. A teoría do apego foi desenvolta por 
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Bowlby, esta expón que as persoas (dende o momento no que nacen) precisan da relación cun 

coidador/a principal para desenvolverse correctamente emocional e socialmente (Angel, 2016). 

Neste apego non só se basea a seguridade infantil, senón que tamén será o apoio sobre o que 

se estableza a futura seguridade como adulto/a. 

En palabras do seu creador, Bowlby (1993, como se citou en Angel, 2016) define o 

concepto de apego da seguinte forma: 

Por conducta de apego enténdese calquera forma de comportamento que fai que unha 

persoa alcance ou conserve proximidade con respecto a outro individuo diferenciado e 

preferido. En tanto que a figura de apego permaneza accesible e responda, a conducta 

pode consistir nunha mera verificación visual ou auditiva do lugar no que se halla e no 

intercambio ocasional de miradas e saúdos. Con todo, en certas circunstancias 

obsérvanse tamén seguimento ou arraigamento á figura de apego, así como tendencia 

a chamala ou a chorar, conductas que en xeral moven a esa figura a brindar os seus 

coidados (p. 58). 

Con posterioridade, Ainsworth et al. (1978) (discípula de Bowlby) continuou coa 

investigación acerca do apego, e a través dos seus estudos acerca das individualidades entre 

as persoas definiu e demostrou a existencia de catro estilos diferenciados de apego. Estes catro 

tipos, analizados mediante un instrumento experimental denominado “Situación Estraña”, son 

os expostos en Angel (2016): 

Tipo A: Apego inseguro-evitativo. O cativo/a evita á súa figura de apego, non busca 

nin rexeita o seu contacto; amosa pouca ansiedade na separación e desinterese polo 

reencontro. A pesar de todo, detéctanse cambios relevantes no sistema nervioso da crianza 

durante a separación (Botella, 2005). Considérase que aqueles nenos/as que manifestan este 

tipo de apego non teñen confianza na dispoñibilidade do seu coidador/a principal (Angel, 2016). 

Tipo B: Apego seguro. Neste caso o neno/a busca de forma clara o contacto co seu 

coidador/a. Amosa ansiedade cando non se atopa coa súa figura de apego e a seguridade 

reafírmase cando esta volve a estar presente; representan unha base segura cando o cativo/a 

se atopa angustiado. Neste tipo de apego a crianza confía no seu coidador/a (Fonagy, 2004, 

como se citou en Angel, 2016) posto que é consciente da súa dispoñibilidade e de que satisfará 

as súas necesidades. “Para Aizpuru (1994) un patrón óptimo de apego débese á sensibilidade 

materna, a percepción adecuada, interpretación correcta e unha resposta continxente e 

apropiada ás sinais do neno que fortalecen interaccións sincrónicas” (Angel, 2016, p. 60). 

Tipo C: Apego ambivalente. Trátase dun apego ansioso no que o cativo/a busca e 

rexeita de forma simultánea o contacto co coidador/a principal; dáse ansiedade por separación 

pero non hai signos de calma cando se volven a reunir. A interpretación ante o Tipo C é que a 

figura de apego só está dispoñible, tanto emocional como fisicamente, en certas ocasións, polo 

que na crianza auméntanse a ansiedade de separación e o medo na exploración do entorno. 
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Tipo D: Apego confuso e desorganizado. Os nenos/as que experimentan o Tipo D 

amosan temor, confusión e depresión durante o contacto coa figura de apego principal. Botella 

(2005) afirma que se atopa no 80% de cativos/as que sufriron situacións de abuso ou maltrato. 

A través de diversos estudos (Bartholomew e Horowitz, 1991; Brumariu e Kerns, 2010; 

Colonnesi et al., 2011; Brummariu e Kerns, 2012) demostrouse que aquel estilo de apego cunha 

maior relación no desenvolvemento de trastornos de ansiedade na infancia é o “Tipo A: Apego 

inseguro-evitativo”, pois este tipo de relación co seu coidador principal provócalles temor á hora 

de relacionarse (Bartholomew e Horowitz, 1991). 

Outro aspecto fundamental da influenza dos pais/nais na ansiedade dos nenos/as é o 

control e disciplina que estes exercen sobre os seus fillos/as. Por unha parte, aqueles 

proxenitores/as que exercen un control excesivo comunícanlles ás crianzas que o mundo é 

perigoso e imprevisíbel, reducindo así a súa exposición aos desafíos e limitando a obtención e 

capacidades de afrontamento e adaptación (Chorpita e Barlow, 1998). Así mesmo Franco et al. 

(2014) atoparon nos seus estudos que a baixa disciplina e control tamén favorecen a aparición 

de ansiedade. 

Finalmente, a herdanza xenética tamén xoga un papel relevante na aparición da 

ansiedade, de modo que aqueles cativos/as de pais/nais ansiosos/as teñen un maior número de 

probabilidades de padecer ansiedade (Ginsburg et al., 1995). Mediante un estudo realizo por 

Bolton et al. (2005) demostrouse que en idades temperás ten unha maior influenza a herdanza 

dos pais/nais que o entorno no que se desenvolven as crianzas para a aparición dun trastorno 

de ansiedade. 

Sen embargo, a pesar de que a herdanza xenética inflúe notablemente, Drake e Ginsburg 

(2012) sinalan que a presenza dun neno/a ansioso/a tamén intervén no comportamento dos 

pais/nais, feito que implica a aparición dun “círculo vicioso” que perpetua e fortalece a 

sintomatoloxía ansiosa na crianza e a actitude desadaptativa dos proxenitores/as. 

No referente á influencia dos pais/nais na ansiedade dos cativos/as, Millet (2019) 

introduce dous novos conceptos: “hiperpaternidade” e “hipernenos/as”. A hiperpaternidade 

defínea como un novo estilo de crianza caracterizada pola sobrecarga de actividades e tarefas 

que se lle impoñen ás crianzas, así como pola sobreprotección, a precocidade e a presión polo 

triunfo dos fillos/as; sen esquecer, certamente, a ansiedade. O resultado disto son, polo tanto, 

os hipernenos/as: “nenos con axendas de ministro” (p. 63). 

Ante o medo dos hiperpais/nais de que os nenos/as experimenten situacións 

desagradables ou emocións negativas, estes convértense tanto en escoltas como en 

secretarios/as das crianzas. Ao adoptar este rol non só provocan que os cativos/as non adquiran 

as habilidades necesarias para enfrontarse ás adversidades, senón que exercen sobre eles/as 

unha constante vixilancia que provoca, como non podería ser doutra forma, unha forte ansiedade 

nos menores. 
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5.4) IDENTIFICACIÓN DUN NENO/A CON ANSIEDADE 

Dende o CMI (s.f.) indícannos tres factores clave para recoñecer cando as crianzas 

padecen dun trastorno de ansiedade: falta de concentración e movemento excesivo, negarse a 

ir á escola e queixas físicas. Nestas últimas pódense incluír tanto dores de cabeza e estómago, 

náuseas e vómitos, como suor nas palmas das mans, corazón acelerado, tensión e falta de 

alento. Que os cativos/as con ansiedade se neguen a asistir á escola, sobre todo despois das 

vacacións ou dun período de enfermidade, é moi común, polo que non debe confundirse con 

absentismo escolar. No caso da falta de concentración e a incapacidade para estar quieto/a 

soen relacionarse con TDAH, sen embargo a ansiedade tamén supón unha causa moi válida 

para presentar estes síntomas. 

Se é intensa, a ansiedade pode ser un auténtico asalto ao noso organismo. Tanto a nivel 

físico, como motor e cognitivo. Entre outros, pode acelerarnos o ritmo cardíaco e 

respiratorio, e afectarnos vísceras como o estómago. Pode tensar a nosa musculatura 

ata provocarnos dor —esas súbitas e aparentemente inexplicables contracturas—, 

inundarnos de suor ou desatar rotundos cambios no noso estado de ánimo (Millet, 2019, 

p. 33). 

Csóti (2011) destaca un factor clave á hora de identificar a un neno/a ansioso/a: todos 

os síntomas producidos pola ansiedade desaparecen repentinamente cando se deixa de estar 

en contacto coa fonte que causa inquedanza ou ameaza. 

O Ministerio de Sanidade (MS, s.f. como se citou en Millet, 2019) recolle as seguintes 

dimensións nas que se poden observar os síntomas da ansiedade: 

• Síntomas cognitivos: pensamentos e sentimentos; preocupación e 

pensamentos negativos sobre un mesmo/a e temor ao que poden pensar os demais se se dan 

conta da nosa ansiedade. 

• Síntomas fisiolóxicos: aquelo que sucede no noso corpo; tensión, suor, 

aceleración cardíaca... 

• Síntomas motores: expresión do comportamento; movementos repetitivos, 

comer ou beber excesivamente... 

Rojas (2014) presenta un listado similar de dimensións nas que se manifesta a ansiedade 

engadindo unha cuarta: 

• Respostas asertivas ou sociais: contacto e relacións que mantemos con outras 

persoas; dificultades para iniciar conversas e presentarse, reparo á hora de negarse ou mostrar 

desacordo, amosar demasiada importancia pola opinión dos demais... 

En Csóti (2011) destácase que a ansiedade é complexa, así como os seus síntomas, 

sobre todo en nenos/as pequenos/as, dificultando así a súa identificación. Por este motivo, 

resulta relevante o estudo realizado por Headley e Campbell (2013) acerca do coñecemento dos 

docentes na temática da ansiedade infantil, mediante o que se recolleu información sobre 
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aqueles aspectos e manifestacións que lles permiten identificar cando os seus discentes están 

a sufrir ansiedade, a partir desta información elaborouse a Táboa 4. 

Táboa 4 

Identificación de ansiedade por parte do profesorado 

Indicadores de 

ansiedade 

Subtemas Explicación 

Indicacións de 

comportamento 

Evitación Moitos mestres/as identifican a ansiedade 

observando no alumnado signos de evitación 

desconexión e retraemento; por exemplo, a non 

participación nas actividades e rutinas. 

Conductas nerviosas 

manifestas 

Tamén prestan atención a comportamentos 

nerviosos típicos como morder as unllas, chupar 

os dedos, mecerse ou retorcer as mans. 

Comportamentos que 

buscan seguridade 

Outro indicador son os comportamentos de 

busca de seguridade e consolo como chorar ao 

deixar aos pais/nais, realizar constantes 

preguntas ou o apego excesivo ao docente e 

outros adultos/as. 

Conductas de 

externalización 

Inclúense aquí o mal comportamento e as 

agresións. 

Comportamentos 

perfeccionistas 

Conductas como rexeitar os traballos por non 

ser “bos”, medo aos erros e preocuparse en 

exceso polas tarefas incluso sendo un bo/a 

estudante. 

Cambios de comportamento Observación dun cambio repentino conforme ao 

comportamento típico do discente. 

Manifestacións 

físicas 

 A pesar de que poden confundirse coas 

conductas nerviosas manifestas, estas 

representan comportamentos manifestos e 

controlables, mentres que as manifestacións 

físicas son respostas corporais incontrolables e 

inconscientes. Préstaselle atención á linguaxe 

corporal, expresión facial, marcas corporais e 

signos fisiolóxicos; observando aspectos como 

a dor de estómago, incapacidade de estar 

quieto/a e asistir ao baño frecuentemente. 

Estado emocional 

observado 

 O profesorado afirmou que se un cativo/a 

amosa unha emoción específica ou excesiva 

podería padecer ansiedade. 

Comunicación 

verbal 

Aproximación á verbalización As respostas dos mestres/as foron variadas: 

para uns a ansiedade provoca que as crianzas 

deixen de falar mentres que para outros/as 

provoca unha fala excesiva. 

Reportes directos Inclúense aquí as propias testemuñas dos 

cativos/as ou a información obtida a través de 

charlas cos pais/nais e outros profesionais. 
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Un trazo característico do cativo/a ansioso é a Inhibición Conductual (IC): 

A IC é o trazo temperamental definido polo medo extremo ante a novidade (Kagan, 

Reznick e Snidman, 1987). Ao igual que outras variables temperamentais, a IC mostra 

unha disposición básica, é relativamente consistente, está determinada bioloxicamente 

e é sensible á influencia de variables contextuais (Goldsmith et al., 1987). Os nenos 

inhibidos experimentan unha gran ansiedade ante estímulos descoñecidos, incertos ou 

cambiantes, polo que reaccionan inicialmente mostrando signos de sufrimento, 

moderación do comportamento e latencias largas para interactuar. Tamén, soen deixar 

de xogar, falar e tratan de permanecer cerca da seguridade que ofrecen os seus pais 

(Kagan, Snidman e Arcus, 1998). (Ordoñez-Ortega et al., 2013, p. 356)  

A IC pode ter una aparición moi temperá na vida dos cativos/as polo que é preciso ter en 

conta o momento evolutivo no que se atopan (Kagan et al., 1988); isto débese a que non 

podemos confundir a IC coas mostras de ansiedade normal que presentan as crianzas ante 

estraños cando xa recoñecen quen é a súa figura de apego habitual (Spitz, 1972). Os 

pequenos/as inhibidos amosan un comportamento reservado e dificultades de adaptación e 

implicación nas actividades cos seus pares (Coplan e Arbeau, 2008; Coplan et al., 2004; 

Kochanska, 1998). Así mesmo, as crianzas con esta característica falan menos (con menos 

palabras e intervencións máis breves) (Ordoñez-Ortega et al., 2013), respondendo ás preguntas 

que se lles realizan a través de monosílabos ou con silencios (Evans, 1987; Kagan et al., 1988). 

5.5) CONSECUENCIAS DA ANSIEDADE NA INFANCIA 

Como estivemos vendo ata o de agora, a ansiedade é un trastorno que afecta en gran 

medida aos nenos/as, causándolles multitude de síntomas físicos, cognitivos e conductuais. 

Como se trata dunha patoloxía difícil de detectar en idades temperás, as crianzas enfróntanse 

a ela en moitas ocasións sen as ferramentas necesarias para superala ou para impedir que 

afecten ao desenvolvemento do seu día a día. Zhu et al. (2017) destacan as seguintes 

consecuencias que os trastornos de ansiedade provocan na infancia: 

• Problemas emocionais: xa tratamos con anterioridade a comorbilidade da 

ansiedade con outros trastornos (especialmente coa depresión); estes cativos/as corren un 

maior risco de sufrir outros problemas internalizantes como soidade, baixa autoestima e os xa 

mencionados síntomas depresivos. 

• Dificultades nas relacións cos compañeiros/as: para estas crianzas as 

relacións entre pares supoñen un reto complexo, polo que tenden a afastarse e illarse do grupo 

(Erath et al., 2007). Isto lévaos á victimización, rexeitamento dos compañeiros/as e ter menos 

amigos/as (Kingery et al., 2010; Sieguel et al., 2009). 
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• Dificultades académicas: aínda que as implicacións académicas da ansiedade 

están pouco estudadas, a través dos traballos realizados entrevese que as complicacións para 

adaptase ao colexio provoca que sexan cativos/as menos competentes neste ámbito. 

Nelson e Harwood (2010) expoñen que presentar un alto nivel de ansiedade afecta ao 

procesamento da información, polo que quen a sofre ten problemas para realizar actividades 

cognitivas e académicas. Isto débese a que a ansiedade interrompe o enfoque da atención e 

consume espazo na memoria de traballo (Eysenck et al., 2007). Por outra banda, nun estudo 

realizado por Hiebert-Murphy et al., (2012) para coñecer as impresións dos pais/nais de 

nenos/as ansiosos/as demostrouse que estes cativos/as presentan dificultades para participar 

en actividades novidosas. 

6) BLOQUE III: COMO ACTUAR DENDE O NOSO PAPEL DOCENTE? 

6.1) PREVENCIÓN DA ANSIEDADE INFANTIL 

Anteriormente presentamos as consecuencias que pode provocar padecer un trastorno 

de ansiedade na infancia, debido a que en ocasións estas poden resultar de carácter grave e ter 

unha alta prevalencia resultan imprescindibles a intervención temperá e a prevención (Headley 

e Campbell, 2013). En relación a isto, Aznar (2014) asegura que os programas de prevención 

supoñen un maior beneficio que o tratamento. 

O entorno escolar supón o contexto ideal para iniciar estes programas de prevención da 

ansiedade, isto é así xa que os mestres/as teñen unha posición idónea para identificar cando os 

seus estudantes están sufrindo este trastorno, ao coñecer os seus comportamentos habituais; 

estas intervencións supoñen unha gran oportunidade para aprender e xeneralizar as habilidades 

precisas para enfrontarse aos desafíos da vida (Headley e Campbell, 2013; Herzig-Anderson et 

al., 2012). 

San Luis et al. (2011) sinalan que os programas de prevención deben ter un dobre 

obxectivo: por unha parte diminuír a ansiedade e pola outra ensinar educación emocional para 

evitar a nova aparición dos síntomas. As vantaxes que representan sinálaas Aznar (2014) no 

seu traballo: en primeiro lugar os adultos próximos (mestres/as e proxenitores/as) non sempre 

detectan que o cativo/a padece ansiedade, polo que non son derivados a un profesional que 

poida axudalos/as a superala; relacionado con isto, para aqueles/as que si reciben tratamento, 

na maior parte das ocasións o trastorno xa está avanzado e establecido e os danos académicos 

e nas relacións sociais xa se produciron; finalmente, para moitas crianzas, os tratamentos non 

resultan efectivos. 

Dos programas e técnicas de prevención que podemos levar a cabo destacamos tres: a 

educación emocional, o mindfulness e a terapia cognitivo-conductual; que trataremos máis 

adiante en maior profundidade. Sen embargo, Csóti (2011) e Millet (2019) propoñen unha serie 
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de actividades e hábitos a implementar nas nosas rutinas diarias que tamén poden favorecer a 

prevención da ansiedade. 

• Técnicas de relaxación, grazas ás que o neno/a pode aprender a “escoitar” o 

seu corpo e recoñecer cando se sinte tenso. Estas non só promoven a autoestima e os 

pensamentos positivos, senón que resultan útiles para desensibilizar ao suxeito das situacións 

que lle provocan ansiedade se as imaxina cando se atopa relaxado. 

• Durmir é un hábito necesario para acadar unha óptima saúde tanto mental como 

física. A falta de sono (ademais de provocar irritabilidade e agresividade) está fortemente 

vinculada coa ansiedade e a depresión, pois vólvenos máis vulnerables, aumenta o pesimismo 

e o estrés, e fainos pensar e actuar de maneira máis lenta. 

• Grose e Richardson (s.f. como se citou en Millet, 2019) destacan que a 

composición do intestino afecta directamente aos niveles de ansiedade, pois entre o 90 e 95% 

de serotonina (hormona da felicidade) que precisamos para unha boa saúde mental, prodúcese 

neste órgano; neste sentido outro hábito destacable para a prevención da ansiedade é comer 

san. 

• Respirar, ademais de relaxarse, diminuír a activación fisiolóxica, soltar os 

músculos... son formas de prevención da ansiedade e as súas manifestacións; “[...] descubrín 

un truco para calmar o que entón eu consideraba «nervios» -e que non era máis que ansiedade- 

[...]. Tratábase de inspirar aire pola nariz, retelo e ir soltándoo pola boca pouco a pouco, tres 

veces seguidas” (Millet, 2019, p. 132). 

• Cando falabamos das fontes de ansiedade na infancia xa mencionamos que o 

uso do móbil e outras pantallas influían fortemente neste trastorno; polo que o uso de menos 

pantallas será unha forma de previlo. O uso das pantallas é algo que tamén destaca a psicóloga 

Heike Freire (s.f. como se citou en Millet, 2019). 

«Se un bebé non ten dispoñible a mirada de súa nai durante moito tempo, porque ela -

ou o propio bebé!- están pegados ao móbil ou a unha pantalla, fáltalle unha conexión 

fundamental para empezar os rudimentos da comunicación humana», explica. Esta 

interferencia na relación nai-fillo resulta en dúas cousas: «Por un lado, nenos de tres e 

catro anos que chegan á consulta porque non son capaces de mirar aos ollos e teñen 

características de Asperger ou de autismo sen ser autistas reais». E, por outro, ao non 

establecer esta conexión básica: «Unha deriva cara un apego máis inseguro, que 

provoca máis ansiedade no neno» (p. 133). 

• As Nacións Unidas destacan que o xogo é patrimonio da infancia (Millet, 2019); 

este, entre os seus múltiples beneficios supón un adestramento para a toma de decisións e o 

control dun mesmo/a, aspectos que axudan a reducir a ansiedade. 

• Un estudo da Universidade de Aarhaus destaca que un maior contacto coa 

natureza é imprescindible, pois carecer dela pode aumentar ata nun 55% as posibilidades de 
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padecer un trastorno mental (Millet, 2019). Sen embargo, Freire (s.f. como se citou en Millet, 

2019) puntualiza que este contacto debe estar ben formulado, pois se aínda que esteamos na 

natureza continuamos “enganchados/as” ao móbil non se farán notables os beneficios deste 

entorno. 

• Finalmente, destaca a realización de actividades sinxelas como deterse e 

regalarnos un momento para nós mesmos/as, sen esquecer a importancia de levar menos 

presas e dar máis abrazos. 

6.1.1) EDUCACIÓN EMOCIONAL 

A educación emocional presenta múltiples beneficios como os recollidos por Oros et al., 

(2011) na Táboa 5. 

Táboa 5 

Beneficios da educación emocional 

Aumenta/Mellora Reduce/Prevén 

O recoñecemento e a comprensión de emocións Síntomas internalizados de tristeza e ansiedade 

A comprensión de problemas sociais Iniciación no consumo de sustancias tóxicas 

O desenvolvemento dunha eficaz capacidade 

de solución alternativa de problemas 

Síntomas internalizados de agresividade e 

condutas destrutivas 

O autocontrol e a capacidade de tolerar a 

frustración 

Hiperactividade 

A flexibilidade cognitiva Illamento 

A atmosfera na clase Queixas disciplinarias 

A resolución pacífica de conflitos Impulsividade 

O rendemento académico Deserción escolar, suspensos e expulsións 

p. 497 

Para poñer en marcha os beneficios da educación emocional, Oros et al., (2011) 

propoñen unha intervención dividida nas seguintes catro fases: 

• 1ª fase: Psicoeducación. Consta da introdución, por parte do docente, da 

emoción que se vai traballar. Este/a debe asegurarse de proporcionar a información suficiente, 

adaptada ao nivel cognitivo dos discentes, de forma que todos os cativos/as dispoñan dos 

mesmos coñecementos para comezar coa tarefa. Nesta fase resulta importante e interesante 

que os pequenos/as compartan as súas propias experiencias con dita emoción. 

• 2ª fase: Actividade central. Realízase a través da lectura dun conto, role playing, 

xogo, canción, obra con monicreques ou a ensinanza explícita de expresar as emocións. O 

medio escollido depende tanto da preferencia do mestre/a como do diagnóstico realizado 

previamente aos discentes. 

• 3ª fase: Reflexión final. A través de preguntas realizadas polo docente, guíase 

a exploración dos sentimentos traballados na actividade central, así como a análise das 



 

 
28 

 

Combatendo a ansiedade dende a infancia 
vantaxes e desvantaxes das reaccións comportamentais de ditas emocións. Preténdese que os 

nenos/as comprendan os aspectos positivos e saudables das emocións, polo que é preciso a 

súa participación activa. 

• 4ª fase: Tarefa para a casa. O mestre/a formula tarefas para realizar no fogar, 

de forma que as aprendizaxes realizadas coa intervención sexan extrapoladas á vida cotiá. 

Tras a aplicación desta intervención en educación emocional recolléronse resultados 

positivos tanto na escola como na casa. Os mestres/as reportaron “a) maior respecto polos 

demais; b) maior cooperación; c) maior valoración persoal; d) maior facilidade para percibir os 

seus logros e habilidades; e) maior seguridade en si mesmos; f) maior autocontrol, e g) maior 

capacidade de rirse e desfrutar” (Oros et al., 2011, p. 505). No referente aos pais/nais, estes 

detectan unha maior disposición cara a axuda por parte dos pequenos/as, mellor trato 

interpersoal, maior xenerosidade e inclusive comparten estratexias para tranquilizarse e regular 

o estrés (Oros et al., 2011). 

6.1.2) MINDFULNESS 

O Mindfulness trátase dun método provinte de Oriente que comezou a instaurarse, 

progresivamente, no mundo occidental a partir do século XX (Brito, 2011). Bishop et al., (2004) 

refírense a ela como a propia regulación da atención, mantida na experiencia inmediata, 

promovendo así un mellor recoñecemento dos acontecementos mentais presentes e que adopta 

unha guía particular cara a experiencia individual, definida pola curiosidade, a apertura e a 

aceptación.  

Gracias a esta práctica adquirimos consciencia dos nosos pensamentos e das 

sensacións do corpo provocadas pola ansiedade, recoñecendo que se trata do recordo de 

eventos pasados, que se ben no seu momento provocaron temor e angustia, non 

necesariamente tería que ocorrer o mesmo na actualidade. Polo tanto, desenvolvemos a 

habilidade de dirixir estes pensamentos cara o presente evitando así a sensación de ansiedade 

(Willard, 2010, como se citou en Pizarro e Espinosa, 2019). Kabat-Zinn (1994, como se citou en 

Pizarro e Espinosa, 2019) defínea como “prestar atención dunha maneira especial: 

intencionalmente, no momento presente e sen xulgar” (p. 183). 

Simón (2010) destaca os seguintes, como os elementos principais do Mindfulness: 

• Actitude de aceptación da realidade 

• Absterse de xulgar o observado  

• Observar as cousas como se se tratase da primeira vez (a mente do principiante) 

Amutio et al., (2018), ademais de facer referencia aos beneficios que presenta esta 

práctica para centrarse no momento presente, tamén destacan que resulta útil para diminuír a 

evitación e o apego aos pensamentos. Así mesmo, favorece a aceptación da propia percepción 

da realidade (Bishop et al., 2004) e incrementa a regulación emocional e a atención plena 
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(Cotton et al., 2015). A través de todo isto redúcense tanto os síntomas ansiosos como 

depresivos (Liehr e Díaz, 2010). 

Finalmente, cabe destacar que a través de diversos estudos relacionados coa posta en 

práctica do Mindfulness (Soriano et al., 2019; Wehry et al., 2015) demostrouse a efectividade 

deste método en suxeitos con síntomas de ansiedade. Outro aspecto relevante a ter en conta, 

sinalado por Cotton et al., (2015), é que a práctica do Mindfulness evita a necesidade de recorrer 

a tratamentos farmacolóxicos (mal tolerados entre a poboación nova). 

6.1.3) TERAPIA COGNITIVO-CONDUCTUAL (TCC) 

A Terapia Cognitivo-Conductual (TCC) consiste nun tipo de intervención que combina 

dúas modalidades psicoterapéuticas de gran efectividade: a cognitiva (vinculada cos 

pensamentos e forma na que interpreta o mundo o suxeito, modificándoos progresivamente) e 

a conductista (Csóti, 2011). Polo tanto, a través deste método perséguense dous obxectivos: 

por unha parte cambiar a forma de pensar dos nenos/as incidindo en que son as súas propias 

ideas as que provocan a ansiedade (cognitivismo), e pola outra, facilitarlles unha serie de hábitos 

que resultarán beneficiosos para o seu día a día (conductismo) (Csóti, 2011). 

Millet (2019) destaca que a TCC en menores é similar á aplicada nos adultos, 

presentándoa a través do xogo e da ficción, unha vez atopada a forma máis adecuada para cada 

cativo/a, este método ten unha eficacia máis rápida que con persoas maiores. Fai tamén 

referencia a un estudo publicado en The New England Journal of Medicine, que asegura que a 

TCC presenta unha maior eficiencia para reducir os síntomas de ansiedade que os tratamentos 

farmacolóxicos (un 60 fronte a un 55%). 

Csóti (2011) precisa que a Terapia Cognitivo-Conductual presenta múltiples vantaxes 

para quen a recibe, non só reduce a ansiedade e a preocupación, pois tamén contribúe ante a 

depresión e cambios de humor, baixa autoestima, trastorno obsesivo-compulsivo, ataques de 

pánico, fobias, estrés postraumático, dificultades escolares, timidez e ansiedade social. 

Un dos aspectos clave para o éxito da TCC, segundo destaca Csóti (2011), trátase da 

colaboración entre o neno/a e aquela persoa que a aplica. Ambos, de forma conxunta, identifican 

cal é o problema ou a fonte de ansiedade e establecen obxectivos (motivados pola consecución 

de recompensas) para pouco a pouco ir superando esta sensación. Para axudar ao cumprimento 

das finalidades propostas exponse ao neno a unha “exposición gradual” (presentalo de forma 

controlada e en pequenas etapas a aquelo que lle produce ansiedade); así mesmo ensínanlle 

unha serie de técnicas como “prestar atención aos seus pensamentos, sentimentos e conductas; 

enfrontar as súas crenzas e pensamentos negativos; descubrir de que maneira os seus 

pensamentos e os seus sentimentos poden afectar o que sente o seu corpo” (Csóti, 2011, pp. 

257-258). 
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Ruocco et al., (2018) destacan como un aspecto moi positivo da TCC a súa brevidade e 

flexibilidade para axustarse no tempo do que se dispón, posto que favorece en gran medida a 

súa aplicación dentro do ámbito escolar. Nesta liña, resulta moi favorable a súa posta en práctica 

dentro deste contexto, pois como volven poñer de manifesto Ruocco e colaboradores (2018), os 

profesionais deste ámbito están ben situados para identificar que menores son os que padecen 

síntomas de ansiedade. 

En relación á efectividade da Terapia Cognitivo-Conductual destaca o programa “Get 

Lost Mr Scary” (MacGregor e Herger, 2001, 2007, 2011, como se citou en Ruocco et al., 2018), 

que a diferenza doutros programas de prevención que se dirixen a todo o alumnado 

independentemente do seu risco de padecer ansiedade, céntrase en pequenos grupos (4-6 

nenos/as) con síntomas de cando menos un tipo de ansiedade. Enfócase en abordar este 

padecemento e mellorar as habilidades de afrontamento a través de: 

• Educación afectiva que permita discernir entre as emocións centrais 

• Proveer de habilidades de reestruturación cognitiva 

• Exposición indirecta á fonte de ansiedade para desafiar aos medos 

• Habilidades de relaxación para os síntomas físicos 

Os resultados deste programa probaron que axudou a reducir 11 dos 12 síntomas de 

ansiedade (a excepción das fobias a animais). As taxas de informar sentimentos de ansiedade 

reducíronse dous quintos, e as de tristeza diminuíron á metade en comparación co recollido 

antes da posta en práctica da intervención; pola contra, os sentimentos de felicidade 

duplicáronse. 

Finalmente, cabe destacar a importancia da Terapia Cognitivo-Conductual para 

combater a ansiedade, en palabras de Csóti (2011): 

No ámbito da TCC, o neno aprenderá que debe facer para superar os seus problemas, 

ademais dos cambios que deberá introducir na súa maneira de pensar e sentir, e na 

forma na que se comporta e permite que os demais se comporten. A TCC centra a súa 

acción en introducir un cambio positivo na súa vida, en lugar de explicarlle por que se 

producen os seus problemas e nada máis. Por exemplo, un pequeno que non 

interacciona cos demais ou non mira aos ollos nin sorrí, terá a idea de que a ninguén lle 

agrada. De seguro, non chegará a deducir que é debido a súa conducta que os demais 

se comportan con frialdade cara el, e que é el quen non lles facilita que mostren que o 

aprecian; ou ben non estivo preparado para abrirse a potenciais achegamentos 

amigables. Necesita recoñecer que non brinda oportunidades de amizade, e poderá 

comprobar que esta é a raíz do problema ao observar que sucede cando cambia a súa 

conducta e intenta ser máis sociable (p. 256). 
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6.2) POSIBLES ACTUACIÓNS DOCENTES 

O profesorado pasa unha cantidade de horas considerable co seu alumnado polo que, 

tal e como expoñen Adams e Torchia (2000) e Cecilio et al., (2014), deben posuír unha serie de 

coñecementos que lles permitan identificar cando un cativo/a presenta sintomatoloxía ansiosa 

para así modificar o seu comportamento cara el/ela. Desta forma favorecerá a redución da 

ansiedade ou, no seu defecto, cando este estado sexa moi avanzado pedir axuda aqueles/as 

profesionais do centro escolar que poidan axudar ao menor co seu malestar. 

Csóti (2011) e Gullamón (2004) expoñen unha serie de actuacións e actitudes que 

podemos adoptar como mestres/as para favorecer que os cativos/as ansiosos acudan ás 

escolas e atopen que se trata dun lugar seguro e de confianza. Entre estas podemos destacar, 

en primeiro lugar, o respecto cara o neno/a ansioso/a e todos os seus compañeiros/as; neste 

sentido é importante pensar detidamente os comentarios que se lle realicen ás crianzas, pois a 

mínima crítica ou palabra negativa pode ter consecuencias importantes e facer que perda a 

confianza no docente. 

Outro aspecto que destacan ambos autores é o de incluír ao neno/a en actividades 

grupais e favorecer o traballo en pequeno grupo, sen moitos cambios, para que o pequeno/a 

sinta seguridade; así mesmo, ante a menor sinal de intimidación por parte dos pares débese 

intervir e explicarlles por que esa non é unha conducta adecuada. Por outra banda, se se conta 

co permiso da crianza ansiosa e da súa familia, pódeselle comunicar a situación aos 

compañeiros/as da aula de forma adaptada ao seu nivel evolutivo, pois pode promover a 

comprensión e a tolerancia. 

Como mestres/as debemos crear un entorno onde o cativo/a sinta que pode ter éxito, por 

este motivo é importante controlar os seus avances e evolucións para prestarlle a axuda 

necesaria. Csóti (2011) destaca que se se trata de discentes de moi curta idade apreciarán que 

o docente lles dirixa unhas palabras de ánimo á hora de chegar ao centro (momento que produce 

unha gran sensación de ansiedade), desta forma sentirá que o profesor/a é unha persoa que se 

preocupa polo seu benestar e á que pode acudir en caso de necesidade. Por outra banda, 

débese informar ao resto de profesorado da situación do cativo/a, así como asesoralos no que 

precisen. 

Finalmente, Csóti (2011) tamén fai referencia a aspectos sinxelos e cotiás como permitir 

que as crianzas acudan ao baño cando o precisen, e facer todo o posible por evitar que se sintan 

avergoñadas por saír da aula con frecuencia. Eloxiar aos alumnos/as tamén pode favorecer a 

visión da escola como un lugar gratificante, positivo e alentador. Así como baixar as 

expectativas, é dicir, non forzalos/as a realizar tarefas coas que aumente a súa tensión e 

nerviosismo como ler en voz alta ou actuar ante os pares. 

Da mesma forma que Csóti (2011) recomenda accións favorecedoras para tratar con 

discentes ansiosos, tamén expón unha serie de actuacións que debemos evitar. É importante, 
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como xa se reflectiu, non forzar ao cativo/a a participar en actividades coas que non se atope 

ben, así como non permitir que os nenos/as creen os seus propios equipos de traballo se o 

pequeno/a con ansiedade non é plenamente aceptado polos pares. 

Cando levante a man para responder a algunha pregunta débeselle dar pe a participar 

na clase, se comente algún erro débese explicar por que se trata dunha equivocación e incidir 

en que é completamente normal errar en ocasións; non se debe tomar o momento para facer 

bromas que poidan facelo/a sentir humillado/a, nin comentarios negativos acerca da súa 

conducta (Csóti, 2011; Gullamón, 2004). 

É importante evitar os castigos se a conducta da crianza non se asemella á dos seus 

compañeiros/as, así como tampouco debemos culpalo nin a el/ela nin a súa familia por manter 

dito comportamento. Por último, aínda que o cativo/a sinta malestar na aula non podemos 

envialo a casa sen verificar que realmente está enfermo/a, pois desta forma confundirá os 

síntomas de ansiedade cunha enfermidade común. 

Finalmente, considero relevante expoñer as seguintes palabras de Millet (2019), pois 

aínda que sexan dirixidas a pais/nais tamén podemos telas en conta o profesorado: 

Por outro lado, coa rapidez que está cambiando o mundo, non sabemos a ciencia certa 

se o que os nosos fillos realmente van a necesitar é un título en Harvard. O que si 

sabemos é que han de ser resilientes —ter a capacidade de recuperarse ante as 

adversidades— e superar e soportar as frustracións que, inevitablemente, a vida lles 

traerá (p. 70). 

7) CONCLUSIÓNS E CONTRIBUCIÓN Á MELLORA DAS COMPETENCIAS PROFESIONAIS 

Unha vez finalizada a elaboración deste Traballo de Fin de Grao relativo á ansiedade nas 

idades de Educación Infantil, cabe reflexionar acerca do cumprimento dos obxectivos propostos 

así como das aprendizaxes adquiridas ao longo do desenvolvemento do mesmo. Gustaríame 

destacar que esta tratouse dunha temática de gran interese persoal xa que, como futura mestra, 

interesábame enormemente coñecer as estatísticas de prevalencia deste trastorno en idades 

temperás, así como aquelas pautas e recursos que dende a escola poidan axudar a estes 

cativos/as a tratar coa ansiedade. 

No referente aos obxectivos plasmados ao comezo deste escrito, considero que se 

acadou a súa consecución a través das páxinas anteriores, pois recóllese un amplo abano de 

información acerca do trastorno de ansiedade na infancia así como das súas causas, 

consecuencias, sintomatoloxía e actuacións de intervención dende as aulas. A continuación, 

exporase un breve repaso dos principais aspectos recollidos e tratados neste traballo. 

A ansiedade, a pesar de que pode ser complexa de definir, trátase dun estado emocional 

de axitación que mostra diversa sintomatoloxía e malestar tanto a nivel emocional, como 

cognitivo, fisiolóxico e motor. Esta pode presentar diferentes formas de aparición, é dicir, non 
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todas as persoas sofren a ansiedade da mesma maneira, pode variar en gran medida tanto o 

tempo de aparición como o de prevalencia. A pesar de que nun primeiro momento as súas 

manifestacións conductuais poidan ser similares ás do estrés e o medo, debemos ter claro que 

non deben ser empregados como sinónimos, pois mentres estes últimos teñen unha razón 

concreta para o seu afloramento a ansiedade aparece a simple vista “por nada”. 

A ansiedade é un termo amplo e xeral que engloba unha diferenciada gama de trastornos 

de carácter máis específico, entre os principais que atopamos na infancia temos: ansiedade de 

separación, ansiedade social, mutismo selectivo, ansiedade xeneralizada, TOC e fobias 

específicas. A pesar de que todos eles presentan uns síntomas similares, a súa principal 

diferenciación encontrámola no entorno e situacións no que se producen. 

Este trátase dun dos trastornos máis comúns na infancia e, cabe destacar que, aínda 

que certo grao de ansiedade sexa necesario para a vida, pois impúlsanos á realización de 

accións e ao enriquecemento persoal, é necesario estar pendentes e saber identificar cando o 

nivel de ansiedade “normal” é excedido para así intervir e evitar que a crianza continúe afectada 

ao longo da súa vida. 

Entre as causas que poden provocar que un neno/a sufra ansiedade atopamos fontes de 

diversa índole, como moitas delas teñen relación coa escola comezouse a falar de fobia escolar. 

Sen embargo, aqueles síntomas cos que se relaciona a fobia escolar poden aparecer noutras 

circunstancias, é dicir, a crianza que sufre de ansiedade pode presentar eses mesmos síntomas 

nun entorno diferente ao do centro educativo.  

Unha das fontes máis importantes de ansiedade infantil atopámola na familia máis 

próxima e nas figuras de apego do cativo/a, pois non só é relevante o feito de que unha persoa 

coa que se mantén unha estreita relación padeza un trastorno ansioso senón tamén a conducta 

que o núcleo familiar mantén co menor. Nos últimos tempos é frecuente atoparnos con nais/pais 

sobre-protectores/as, que se ben as súas intencións son acadar o máximo benestar dos seus 

fillos/as, o certo é que isto contribúe negativamente no desenvolvementos dos pequenos/as. 

Cando as crianzas non poden asumir retos e desafíos debido a que os seus proxenitores se 

encargan das dificultades por elas, isto provoca que cando non lles quede máis remedio que 

afrontalas por si mesmas non se sintan preparadas e desemboque en ansiedade.  

Un neno/a ansioso presenta multitude de síntomas que da aviso do que lle está a 

acontecer, sen embargo, estes poden confundirse cos aspectos provocados por outro tipo de 

doenzas: as náuseas e vómitos poden atribuírse a unha enfermidade, o movemento excesivo e 

a falta de concentración ao TDAH... Unha cuestión clave para identificar se se trata de ansiedade 

ou doutra condición é que todos os síntomas desaparecen repentinamente unha vez que o 

suxeito deixa de estar exposto á fonte de ansiedade. 

A ansiedade, de non abordarse adecuadamente, pode provocar importantes 

consecuencias no día a día dos nenos/as. En primeiro lugar destacamos os problemas 
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emocionais, xa que padecer este trastorno predispón a sufrir outro tipo de perturbacións como 

depresión ou baixa autoestima. Por outra banda tamén atopamos dificultades nas relacións, o 

que produce unha maior soidade destes pequenos/as e consecución de menos amigos/as. 

Finalmente, tamén presentan problemas académicos xa que a ansiedade irrompe no 

procesamento da información, complicando así a realización das tarefas escolares. 

A escola supón un entorno idóneo para identificar e comezar a intervir nos trastornos de 

ansiedade, como mestres/as coñecemos cal é o comportamento habitual dos nenos/as e 

detectar así calquera tipo de anomalía que poida indicar que lles está acontecendo algo fóra do 

común. Ademais de pequenas prácticas diarias que lles podemos recomendar ás familias (bos 

hábitos de sono, control no uso das pantallas, boa alimentación...) para axudar a paliar as 

consecuencias da ansiedade, destacan tres técnicas de prevención que podemos poñer en 

marcha dende a aula: educación emocional, mindfulness e terapia cognitivo-conductual. 

Como docentes debemos ser capaces de crear no centro educativo un entorno seguro e 

de confianza para os cativos/as, para isto non podemos esquecernos de dirixirlles palabras 

amables e xestos de cariño que favorezan a súa comunicación e familiaridade co profesorado. 

Un aspecto que debemos ter en conta, aínda que sexa fundamental en toda relación, é o 

respecto, pois a mínima crítica realizada sen o tacto suficiente pode ter consecuencias moi 

negativas para a crianza. Así mesmo resulta imprescindible adaptarse ao ritmo do pequeno/a e 

non forzalo en exceso. 

Por outra banda, no referente á elaboración do presente informe, unha das principais 

dificultades xurdidas foi a selección de documentación referida á temática escollida pois, de 

todos os textos atopados ao longo das pertinentes buscas de información, a maior parte deles 

relacionábanse fundamentalmente co campo da psicoloxía ou con idades altamente superiores 

ás abarcadas pola etapa de Infantil (0-6 anos). 

Unha das finalidades que máis me interesaba acadar con este traballo, non só era a de 

recoller a información suficiente para que o profesorado de Educación Infantil sinta unha maior 

competencia á hora de identificar ao alumnado ansioso, senón tamén dar visibilidade a un 

trastorno que en idades temperás amosa unha maior prevalencia da que podemos esperar e 

imaxinar nun primeiro momento.  

Ao longo destes meses lendo e analizando información de diversos autores/as acerca da 

ansiedade en nenos/as, adquirín unha maior conciencia da importancia que a formación 

psicoeducativa ten no mundo docente. Se somos quen de recoñecer cando as crianzas están a 

pasar por un mal momento, aínda que non teñamos a formación necesaria para axudalos por 

nós mesmos/as, si podemos poñelos en contacto con aqueles profesionais especialistas do 

centro educativo para tal fin. Desta forma, cumpriremos coa nosa labor docente na que ocupa 

un lugar moi importante o acompañamento no seu proceso evolutivo e a consecución do 

benestar integral do alumnado. 
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