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BICOS DE LAPIS, BICOS DE PICAS

Con�dos:
Técnicas:

Recursos:

Agrupamentos:Sesións:

Expresión emocional apropiada, habilidades sociais básicas,
comportamento prosocial e cooperación, educación para a
saúde.

Chuvia de ideas, rolda de intervencións.

Metro, lapis, picas¹ de varios tamaños, calculadora,
cámara de fotos.

Pequeno grupo, gran grupo, traballo por
parellas.

Unha ou dúas sesións. A duración varía en función do grupo.

1. Barra lixeiras de plás�cos ou PVC para xogos educa�vos. Hainas de diferentes tamaños e cores.

1,5 metros

Introdución: A situación vivida trouxo consigo a necesidade de tomar medidas de prevención e protección para que a volta aos centros de ensino sexa segura
e saudable. Un dos aspectos que debemos ter en conta é a denominada distancia de seguridade que consiste en manter unha distancia interpersoal de polo menos
1,5 metros nas interaccións entre as persoas, fundamental nos centros educa�vos. Para concienciar sobre esta medida formulamos un xogo co que axudaremos
a lembrar a importancia de manter as distancias para limitar os contactos.

Desenvolvemento: Esta sería unha proposta para desenvolver, a poder ser, ao aire libre.

No comezo, trataremos de concienciar o alumnado da importancia de manter unha distancia interpersoal como medida de prevención. Posteriormente,
pretendemos construír un método sinxelo para que, en calquera momento, e co material da aula determinemos se a distancia de seguridade establecida é a
correcta. Como nesta nova normalidade non podemos andar a bicarnos, imos facelo de xeito anecdó�co achegando a punta dos lapis, das picas ou de calquera
outro obxecto. Es�ramos os brazos, collemos cada quen o seu lapis e tocamos as puntas determinando se a distancia entre nós é a axeitada. Con isto
estableceremos como regra o bico de lapis ou o bico de picas.
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Afondamento: Suxírese como ac�vidade de con�nuidade ou produto final a seguinte proposta:

• Elaboración dunha exposición fotográfica de �tulo: A distancia perfecta é un bico de lapis ou un bico de picas. Para isto, faremos fotos durante o
desenvolvemento da proposta na zona libre e da colocación final, onde veremos que co bico co lapis ou de pica cumprimos a distancia que debemos
manter para limitar contacto e garan�r seguridade. Esta exposición colocarase nun si�o visible do centro.

• Unha vez conseguido o método sería interesante inves�gar como colocarnos debidamente separados nun recinto, op�mizando o espazo. A mellor
solución sería colocarse en forma de panel de abella, cun padrón hexagonal. Proponse inves�gar sobre esta colocación.

BICOS DE LAPIS, BICOS DE PICAS

Unha vez reflexionado sobre a importancia da separación, dividiremos o alumnado debidamente separado en pequenos grupos, por exemplo 5, e ensinarémoslles
un lapis e picas de diferentes tamaños. Indicarémoslles que cada un de nós só podería coller un obxecto e instarémolos a que relacionen como colocarnos para
manter a distancia de seguridade de 1,5m.

Recolleremos todas as achegas do alumnado e para que isto se faga de xeito ordenado, cada grupo elixirá unha persoa voceira e exporá a súa proposta.
Seguramente desta rolda de intervencións obtemos numerosas formas moi crea�vas de como colocar os obxectos para manternos separados. No caso de non
ser as axeitadas proporemos o seguinte:

• Mediremos o brazo de varios alumnos e alumnas respectando as medidas hixiénico-sanitarias, o tamaño dos lapis, e o tamaño das picas, aínda que este
xa vén dado ao mercalas.

• A con�nuación cos eses datos faremos a media aritmé�ca das medidas dos brazos e dos lapis para termos un tamaño medio de cada un.

• Comprobaremos se a suma das medidas do brazo e do lapis mul�plicado por dous supera o 1,5m.

• Neste caso o alumnado, en parellas, collerá un lapis cada un e es�rando o brazo toca coa punta do lapis do compañeiro ou compañeira facendo como
se se desen un bico cos correspondentes lapis. Queda determinado que un bico de lapis será a distancia mínima que hai que manter entre todas e
todos.

• Se esa operación non supera o 1,5m debemos facer esta outra para obter o tamaño mínimo da pica que nos proporcionará a distancia correcta.Medida da pica = (1,5 - 2*medida brazo) / 2RE
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A ac�vidade está formulada para alumnado que coñeza
o concepto de distancia e saiba realizar as operacións
matemá�cas propostas.

Noutro caso será o profesorado o que explique o
concepto de distancia e a importancia de mantela no
centro educa�vo, ademais de realizar operacións
matemá�cas. Unha vez determinadas as medidas
desenvolverase a proposta. É recomendable que con
alumnado de pouca idade estean dous profesores ou
profesoras para axudar a manter os brazos es�rados e
tocar as picas.

En calquera do casos, podemos usar outro �po de
obxecto do que se dispón na aula, con tal de que cumpra
a distancia de 1,5m colléndoo na man cos brazos
es�rados (regras, varas de plás�co de cores, churros de
piscina...).

No caso do afondamento tamén será o profesorado o
que se encargue da tarefa das fotogra�as e explicación
da colocación hexagonal se o ve preciso.

A proposta está pensada para realizarse en
modalidade presencial. No caso de ter que
adaptarse a un escenario non presencial
desenvolverase de xeito telemá�co coas seguintes
modificacións:

• O alumnado necesitará axuda dunha
persoa ou persoas da familia para
desenvolver a proposta.

• No caso de alumnado con pouco nivel
de madurez será a familia a que faga as
medicións, cálculos, fotogra�as...

• Enviaranse as fotogra�as ao profesorado
que fará a exposición igualmente cunha
aplicación informá�ca para mostrar en
liña a todo o grupo.

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

BICOS DE LAPIS, BICOS DE PICAS

Adaptación por niveis de competencia Escenarios posibles Avaliación
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