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ADIVIÑA QUEN

Con�dos:
Técnicas:

Recursos:

Agrupamentos:
Sesións:

Autoes�ma, regulación das emocións, respecto, resiliencia,
ac�tude posi�va, comportamento prosocial e cooperación,
fluír.

Asemblea, reflexión silenciosa, xogo.

Cues�onarios (anexo 8.1, anexo 8.2), estrela (anexo
8.3), papel con�nuo, encerado, material de escritura
e debuxo.

Traballo individual, gran grupo.
Dúas sesións. A duración pode variar en función do grupo.

Introdución: Hoxe máis ca nunca o noso alumnado enfróntase a unha nova perspec�va vital que impactou e creou unha explosión de emocións e sen�mentos
complexos de manexar. Enfrontáronse á tensión, a perda, o abatemento, a desgana... situacións par�culares adversas que necesitan de apoio, escoita e de
ferramentas que fomenten o pensamento posi�vo, facendo fincapé nas fortalezas de cada un e de cada unha de nós.

Desenvolvemento: Comezamos a proposta explicándolle ao alumnado que van realizar un xogo. É conveniente que estean sentados en círculo ou semicírculo
para facilitar o seu desenvolvemento. O xogo consiste en contestar a un cues�onario (anexo 8.1, anexo 8.2), de xeito individual, baseado nos seus gustos e
afeccións, barallar todos e ir sacando de un en un para tratar de adiviñar de quen se trata. Cada vez que se adiviñe a quen pertence, complétase unha estrela entre
toda a clase (anexo 8.3), escribindo as mellores calidades desa persoa. Unha vez rematada, pegarase nun papel con�nuo e formaremos o universo da clase con
todas as estrelas.

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

• Elaboración dunha enciclopedia da clase con todos os cues�onarios, podendo engadir unha foto de cada persoa da clase.
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Para o alumnado que non teña desenvolvido o
proceso lectoescritor é preciso adaptala cun
cues�onario máis sinxelo (anexo 8.2) onde poidan
iden�ficarse a través dos seus propios debuxos;
despois a dinámica será a mesma. Cadaquén levará a
súa estrela para a casa e alí, coa axuda da familia,
pescudarán cales son as súas fortalezas. A estrela
volverá á clase e, por quendas, mostrarán cada unha.
Por úl�mo, pegaranas nun papel con�nuo ou no
encerado formando parte do universo da aula.

A proposta está pensada para realizarse en
modalidade presencial. No caso de ter que
adaptarse a un escenario non presencial,
desenvolverémola de xeito telemá�co, a través de
videoconferencia e correo electrónico enviando o
resultado do cues�onario. As estrelas pódense
facer de igual xeito nun muro virtual.

Adaptación por niveis de competencia Escenarios posibles Avaliación

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