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BALEIRANDO PETOS

Con�dos:
Técnicas:

Recursos:

Agrupamentos:Sesións:

Iden�ficación emocional, empa�a, escoita ac�va, habilidades
sociais básicas, comunicación expresiva.

Chuvia de ideas, reflexión silenciosa, asemblea.

Notas adhesivas de cores, tesoiras, recortes de xornais,
revistas, material de escritura e debuxo, encerado.

Gran grupo, traballo por parellas, traballoDúas sesións. A duración pode variar en función do grupo

Introdución: A través da escoita ac�va experimentamos sen�mentos e emocións alleas, sen�mos empa�a de xeito natural e transmi�mos seguridade a quen
é escoitado. Empregando o recordo que nos ofrecen os sen�dos, iden�ficaremos as emocións propias e alleas, punto de par�da desta proposta.

Desenvolvemento: Comezaremos poñendo en situación o alumnado, lendo o seguinte texto:

Cando chegamos dunha viaxe tócanos baleirar as maletas, baleirar os petos, colocar todo o que levamos con nós. Tamén dedicamos un momento para observar as cousas
novas que trouxemos e que nos farán lembrar os momentos vividos durante a estancia: unha pedra, un panfleto, unha chapa, unha postal, un souvenir… Todos eles evocan
un momento dese tempo xa rematado: un aroma, un son, unha cor… Acabamos de chegar, despois de moitos días sen vernos, e tócanos abrir a nosa bagaxe sensorial e
emocional que temos gardada, esperando ser compar�da.

Con�nuaremos propoñendo unha chuvia de ideas, de emocións que se queren baleirar, sobre os días que pasamos desconectados �sicamente. Apuntaremos ditas
emocións no encerado, de xeito desordenado, para que as palabras enchan o espazo, e axudarémoslles suxerindo vocabulario emocional axeitado ás emocións e
sen�mentos que se describen.

Repar�remos 5 notas de cores adhesivas dis�ntas a cada alumna e alumno para responder as seguintes preguntas:

• Que son escoitaches que marcou este tempo?

• Que cor ou que cores foron as que máis representan estes momentos vividos?

• Que olores percibiches?

• Cal foi o sabor que mais recordas?

• Que obxecto te acompañou?
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BALEIRANDO PETOS

Unha vez contestadas as preguntas, por parellas, comentarán os resultados ac�vando a escoita. Por quendas, cada persoa exporá ao resto da clase as respostas
da súa parella, parafraseando a súa experiencia. Finalizada esta tarefa, cadaquen pegará as súas notas de cores nas emocións apuntadas no encerado que mellor
representan o con�do escrito. Por úl�mo en asemblea, valoraremos os resultados recollidos no encerado.

Afondamento: Suxírese como ac�vidade de con�nuidade ou produto final calquera destas propostas:

• Elaboración dunha obra ar�s�ca na que as palabras recollidas sexan as protagonistas, empregando recortes de xornais, revistas, caligra�a ar�s�ca
(le�ering)…

• Composición dun caligrama.

• Creación dunha cápsula do tempo cos recordos sensoriais.

Para o alumnado que non teña adquirido o proceso
lectoescritor é preciso visualizar algunhas imaxes
representa�vas dos días que pasamos sen vernos, para
facilitar a súa evocación. Dispoñeremos o alumnado en
asemblea e colocaremos no centro 6 tarxetas figuro-
analóxicas con emocións básicas: ledicia, felicidade, amor,
ira, medo e tristura. Mentres observan as imaxes,
farémoslles as preguntas arriba indicadas por quendas.
Repar�rémoslles unha nota adhesiva de cor, unha peza
dalgún xogo, unha tapa de brick… e cada vez que
respondan a pregunta, colocarán o seu obxecto debaixo
da tarxeta de emocións correspondentes situadas no
centro. Ao final reflexionaremos sobre as emocións e
sen�mentos máis ou menos percibidos e recordarán as
respostas dos compañeiros e compañeiras que máis
chamaron a súa atención.

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
creando un muro de nota adhesiva virtual. Así mesmo
o traballo por parellas desenvolverase respectando as
medidas de seguridade e hixiene.

Adaptación por niveis de competencia Escenarios posibles Avaliación

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