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A CESTA MÁXICA

Con�dos:
Técnicas:

Recursos:

Agrupamentos:Sesións:

Empa�a, iden�ficación emocional, comunicación expresiva,
ac�tude posi�va, habilidades sociais básicas, aser�vidade.

Asemblea, chuvia de ideas.

Unha cesta, material de escritura e debuxo,
encerado.

Gran grupo.Dúas sesións. A duración pode variar en función do grupo.

Introdución:O uso axeitado da linguaxe posi�va inflúe na ac�tude e no xeito de afrontar as experiencias. As palabras posi�vas xeran emocións que nos axudan
a comunicarnos mellorando así as nosas relacións coas demais persoas e con nós, favorecendo que nos sintamos mellor. Esta proposta pretende dar a coñecer a
importancia do uso da linguaxe posi�va acompañada de ac�tudes posi�vas.

Desenvolvemento: Construiremos a cesta máxica con frases posi�vas e mo�vadoras para ter á man en caso de necesidade. Se nalgún momento queremos
expresar algo e non atopamos a expresión que nos agrade acudiremos á cesta máxica para ver se atopamos aí a frase que nos anime.

Daremos comezo á proposta escribindo no encerado varias frases do �po:

• “Nunca vou conseguir facer isto, paso”

• “Es moi vago”

• “Con este grupo é imposible facer algo bo”

• “Así non vai funcionar”

• “Non entendo nada”

• “Nunca serás ninguén como sigas así”
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A CESTA MÁXICA

Afondamento: Suxírese como ac�vidade de con�nuidade ou produto final a seguinte proposta:

• Difusión ou dinamización da cesta máxica ao resto de clases e ao departamento de orientación para ir completándoa e enriquecéndoa na procura da
mellora do uso da linguaxe e da comunicación no centro.

Para encher ben a cesta deberiamos engadir todas as frases deste �po que se nos ocorran ou que escoitamos asiduamente e nos gustaría cambiar. Unha vez
completada a listaxe, o alumnado terá uns minutos para ir cambiándoas a unha linguaxe posi�va. Deberán ser capaces de expresar as emocións nega�vas dunha
forma máis aser�va.

Antes de dar comezo, lembraremos a importancia de respectar todas as expresións que se nos ocorran e que anotaremos nunha folla ou no encerado.

Logo de termos cambiadas, á linguaxe posi�va, algunhas frases analizaremos as propostas e faremos unha reflexión das novas expresións. Pasados uns minutos
propoñerémoslle ao alumnado que completen toda a listaxe de frases a carón das anteriores.

As frases acompañadas das novas expresións conformarán a nosa cesta máxica que nos quedará na aula como recurso para empregar en momentos nos que non
saibamos como afrontar algunha expresión.

No caso de que non se lles ocorran expresións posi�vas ou aser�vas para as frases propostas deixamos estes exemplos como guía:

• “Deberías traballar máis, pois podes facelo"

• “Paréceme unha tarefa complexa pero vou intentalo”

• “Como grupo, debemos reflexionar que está pasando para intentar mellorar”

• “Temos que intentalo de novo”

• “Non entendín moi ben o que se explicou”

• “Tes que cambiar a ac�tude e conseguirás os teus propósitos”

• ...
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Esta proposta é adecuada para todos os niveis,
adaptando as frases segundo a madurez do
alumnado e servindo o profesorado de guía na busca
das frases posi�vas.

A proposta está pensada para realizarse en
modalidade presencial. No caso de ter que
adaptarse a un escenario non presencial,
desenvolverase igualmente na casa coa axuda das
familias ou amizades. Faremos a cesta virtual e
posteriormente cada quen enviará ou compar�rá en
liña o con�do desta.

Realizaremos unha autoavaliación figuro-
analóxica para que o alumnado sinale como se
sen�u ao facer a proposta (Anexo avaliación
REGULA). Esta información permi�ranos estar
alerta sobre alumnado en risco ou en situación
de vulnerabilidade emocional.

Adaptación por niveis de competencia Escenarios posibles Avaliación
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