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INTRODUCIÓN
Neste traballo presentamos os 
primeiros datos do Proxecto 
ELISA: Estudo Lonxitudinal para 
unha Infancia Saudable, un es-
tudo pioneiro en Galicia que o 
grupo de investigación UNDE-
RISK, da Universidade de San-
tiago de Compostela, estamos a 
desenvolver na Educación Infan-
til. O proxecto ELISA xorde da 
necesidade de coñecer como 
van evolucionando as condutas, 
as emocións e as formas de re-
lación dos nenos/as ao longo do 
tempo, e á súa vez coñecer que 
factores contribúen ao seu be-
nestar durante o seu crecemen-
to. 

Por definición, ELISA é un 
proxecto a grande escala, que 
intenta chegar a un alto núme-
ro de escolas, nenos/as e fami-
lias, pois naceu con proxección 
internacional, seguindo a expe-
riencia do estudo SOFIA, un tra-
ballo de gran prestixio en Euro-
pa que se desenvolve en Suecia 
desde o ano 2010. De feito, o 
equipo de traballo do proxec-
to galego contamos co asesora-
mento e a estreita colaboración 
dos seus responsables.

Como o seu homónimo sueco, 
o fin último do estudo ELISA é 
ofrecer ás escolas e ás familias 
estratexias de intervención que 
axuden a promover traxecto-
rias de desenvolvemento sau-
dables. A literatura científica ac-
tual amósanos que existen moi 
variadas formas nas que os ne-
nos e nenas poden desenvolver-
se ao longo do seu crecemento, 
e que, polo tanto, non hai unha 
única vía de evolución que sexa 
saudable, senón que son moi 
diversas as posibles traxectorias 
que poden seguir os/as cativos/
as para adaptarse ás demandas 
do seu entorno e desenvolverse 
adecuadamente nos seus con-
textos próximos. 

Así mesmo, os problemas de 
adaptación que poden amosar 
unha parte dos máis pequenos/
as, a nivel condutual e emocio-
nal, poden seguir liñas de evo-
lución diferenciais. Un amplo 
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cúmulo de investigación recen-
te móstranos que, entre as di-
ficultades de adaptación máis 
frecuentes na infancia -ás que 
aquí nos referimos-, destacan os 
problemas de conduta tempe-
rás; sen dúbida a problemática 
que máis preocupa a mestres e 
mestras, pois exprésase nas au-
las a través de diversas condu-
tas disruptivas: constantes inte-
rrupcións, incumprimento das 
normas establecidas, dificulta-
des para cooperar e compartir 
cos compañeiros/as, ou condu-
tas desafiantes ou agresivas; to-
das elas comportamentos que 
entorpecen a aprendizaxe das 
habilidades de autorregulación 
necesarias para establecer re-
lacións satisfactorias coas per-
soas significativas do seu en-
torno (López-Romero, Romero 
e Andershed, 2015). Alén disto, 
tamén se recoñece que cando 
estes problemas conflúen con 
outros de natureza emocional 
(i.e., irritabilidade, retraemen-
to social, dificultades para ma-
nexar a frustración) aumenta a 
posibilidade de que persistan, 
e incluso se agraven, en etapas 
posteriores (Basten et al., 2016).  

Hoxe en día, os e as investiga-
doras e educadoras debemos, 
pois, recoñecer que a diversida-
de é un feito cando estamos a 
falar do desenvolvemento, do 
benestar e dos problemas na in-
fancia. En consonancia coas pro-
posicións de F. Tonucci (véxase, 
por exemplo, Tonucci, 2015) de-
bemos romper co “corsé” im-
posto pola perspectiva edu-
cativa predominante no noso 
contexto socio-cultural, que 
consideraba aos escolares un 
colectivo homoxéneo que tiña 
que encaixar nun sistema edu-
cativo preestablecido pouco 
flexible, e darlles aos nenos/as a 
oportunidade, o espazo e a axu-
da que necesitan para desen-
volverse nalgunha das múltiples 
formas de crecer con saúde.

A partir desta premisa, o Proxec-
to ELISA ponse ao servizo da in-
fancia, as súas nais e pais, e as 

súas mestras e mestres, co fin 
de contribuír á procura do be-
nestar psicolóxico e emocional 
durante a infancia, achegando 
coñecementos sólidos sobre os 
factores que nel inflúen e dese-
ñando estratexias de actuación 
eficaces para a súa promoción 
na familia e a escola.  

DESEÑO DO PROXECTO 
ELISA
Afondar no coñecemento do 
desenvolvemento infantil, tan 
marcado neste momento cla-
ve de evolución da Educación 
Infantil á Primaria, implica que 
ELISA teña un deseño lonxitu-
dinal. Isto é, non pode consistir 
só nunha “fotografía” da infan-
cia nun momento dado, senón 
que ten que recoller informa-
ción sobre os/as escolares en re-
petidas ocasións ao longo do 
tempo. Así pois, para alcanzar 
os seus obxectivos, o Proxec-
to ELISA estase a desenvolver 
en dúas fases: 1. un seguimento 
anual de crianzas en idade pre-
escolar, sobre as que se reco-
llerá información acerca da súa 
forma de actuar e relacionar-
se no colexio e no fogar, sobre 
as súas disposicións individuais 
e sobre as características da súa 
contorna próxima; e 2. un es-
tudo de adaptación do Progra-
ma EmPeCemos (Romero et al., 
2014), un programa preventivo 
dos problemas de conduta in-
fantís dirixido ás nais e aos pais, 
que pretende reverter a deri-

va dos patróns de alto risco de 
desaxuste escolar e social. 

Actualmente, ELISA está na pri-
meira fase do estudo (2017-
2019) e conta coa colaboración 
de 76 centros educativos de di-
versas comarcas galegas, nos 
que o profesorado e as familias 
están a proporcionar informa-
ción sobre máis de 2800 crian-
zas de entre 3 e 5 anos, ben a 
través de cuestionarios en pa-
pel ou a través dunha platafor-
ma dixital. 

RESULTADOS DO 
PROXECTO E 
CONCLUSIÓNS 
No primeiro ano do estudo púi-
dose constatar que, de modo 
xeral, os nenos e as nenas da 
mostra presentan un bo nivel de 
axuste e benestar psicosocial, 
en termos de comportamentos, 
emocións e relación con adultos 
e cos seus iguais.  

Máis en concreto, os datos preli-
minares obtidos en canto ás for-
talezas e dificultades comporta-
mentais que presentan na etapa 
preescolar van na liña doutras 
investigacións previas (Egger e 
Arnold, 2006): en termos xerais, 
os niveis de problemas condu-
tuais/hiperactividade, emocio-
nais ou sociais, tanto na escola 
como na casa son relativamente 
baixos (ver Figura 1). 

Así mesmo, tendo en conta a 
evolución dos problemas en 
función da idade (véxase Figura 
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2), comézanse a observar certas 
dificultades emocionais ao final 
da etapa preescolar nalgúns ca-
sos, pero tamén unha tendencia 
á conduta prosocial a medida 
que o neno vai medrando (com-
partir o seu, ofrecerse a axudar, 
ter en conta os sentimentos dos 
demais, etc.), e que se relacio-
naría coa paralela diminución 
dos problemas de tipo relacio-
nal. 

No tocante aos hábitos familia-
res, atópase que a maioría dos 
nenos e nenas pasan entre me-
dia hora e dúas horas xogan-
do coa súa nai ou co seu pai. 
Ademais, o máis habitual é que 

vexan entre media hora e unha 
hora de televisión diaria e que 
non utilicen apenas os aparellos 
electrónicos entre semana. 

Finalmente, en canto a aspectos 
contextuais, foi posible observar 
como a relación entre escola e 
familia é valorada de forma po-
sitiva por ambas partes; e como 
a maioría dos nenos e nenas (o 
87%) amosan unha boa adap-
tación á escola e están a gusto 
coa súa mestra ou mestre.

As posteriores recollidas de in-
formación permitirán dar a co-

ñecer que momentos son 
críticos para a aparición de di-
ficultades e cales son as claves 
que determinan que as crianzas 
teñan traxectorias de desenvol-
vemento máis ou menos sauda-
bles, o que nos permitirá actuar 
eficazmente sobre elas, poten-
ciando as primeiras e redirixin-
do as segundas.

Polo momento, os datos reca-
dados son de grande importan-
cia en canto que calquera ac-
tuación sobre os nenos/as que 
pretenda ser eficaz deberá con-
siderar, conxuntamente, os dous 
contextos sociais por excelen-
cia, o educativo e o familiar. No 

estudo ELISA estamos a corro-
borar que unha boa relación 
entre ambos repercute favora-
blemente no axeitado desen- 
volvemento dos/as escolares ao 
longo das primeiras etapas da 
vida. 

Seguindo a literatura especiali-
zada, un dos compoñentes que 
debería formar parte das estra-
texias preventivas eficaces é a 
educación emocional (Bisquerra 
e Pérez, 2007). Desde este enfo-
que, preténdese promocionar a 
boa xestión/regulación de emo-

cións negativas (enfado, frustra-
ción, ansiedade) e positivas, co 
obxectivo de favorecer as rela-
cións sociais e interpersoais, fa-
cilitar a resolución dos conflitos, 
contribuír á mellora do rende-
mento académico e, en defini-
tiva, incrementar o benestar in-
dividual e social dos nenos. É 
salientable, ademais, que o fo-
mento destes aspectos axuda 
a previr a aparición de proble-
mas posteriores, especialmen-
te aqueles que máis preocu-
pan na adolescencia, como son 
o consumo de drogas, a violen-
cia, a depresión ou a ansiedade. 
Unha das pautas especialmente 

útiles para promover a madura-
ción emocional desde o fogar e 
a escola é a de ensinarlles aos 
cativos/as a identificar, nomear 
correctamente as emocións pro-
pias e alleas, mediante xogos e 
actividades interactivas que lles 
resulten curiosas, sorprenden-
tes, estimulantes (p. ex., globo 
mensaxeiro, roda dos sentimen-
tos, libro das emocións etc.). 
Para implantar novas prácticas 
educativas, como a educación 
emocional, é importante tomar 
distancia da perspectiva da es-
cola tradicional, deixar de con-
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siderar aos nenos e nenas esen-
cialmente iguais, e ter en conta 
o proceso de aprendizaxe indivi-
dual natural (Tonucci, 2001). 

En conclusión, o Proxecto ELI-
SA, baixo esta lente, pretende 
achegarlle á comunidade edu-
cativa respostas óptimas ás ne-
cesidades que presenten os 
preescolares galegos. Ese é o 
motor que moverá o tren ELISA 
nos vindeiros anos. Sendo ple-
namente conscientes do esfor-
zo que supón para o profesora-
do e as nais e pais formar parte 
dunha investigación tan esixen-
te, esta foi deseñada como unha 
iniciativa de colaboración mutua 
entre universidade, escola e fa-
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milia con afán de perdurar no 
tempo. Confiamos en que esta 
relación cooperativa dea como 
froito o beneficio máis desexa-
do polos seus contraentes, é di-
cir, sustentar o benestar dos no-
sos nenos e nenas.


