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CADA OVELLA COA SÚA PARELLA

Con�dos:
Técnicas:

Recursos:

Agrupamentos:Sesións:

Empa�a, comunicación expresiva, aser�vidade, resiliencia,
comportamento prosocial e cooperación, responsabilidade,
respecto, resolución de conflitos, toma de decisións.

Role play, debate.

Fichas de parellas (Anexo 9).

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

Introdución: Representar a través dun role play de personaxes brindaranos a posibilidade de poñernos no lugar doutras persoas e entender as situacións polas
que pasan, achegándonos ás súas emocións e sen�mentos e dándonos pé para o debate.

Desenvolvemento: Distribuiremos as parellas de tarxetas (anexo 9) con dis�ntos personaxes que lle repar�remos ao alumnado. Cada tarxeta terá unha parella
e cada parella de tarxetas terá descrita por detrás unha situación co�á. O alumnado terá que atopar a súa parella e ensaiar unha pequena representación da
situación descrita. Poderán disfrazarse, caracterizarse... Nas situacións traballaremos a gra�tude, a compaixón, a solidariedade, a resiliencia…Trataremos de xerar
debate a par�r das dis�ntas representacións.

Tarxetas:

• Nai/pai – fillo/a

◦ Nai/pai: Teletraballa, fai as tarefas da casa, axuda ao seu fillo ou filla cos traballos escolares, é amable e coida da familia.

◦ Fillo/a: non axuda na casa e só fai os traballos escolares se lle manda a nai ou o pai e son sinxelos de facer.

• Enfermeiro/a – Enfermo/a

◦ Enfermeiro/a: coida a persoa enferma na súa xornada laboral e ás veces queda máis tempo para asegurarse de que estea ben e para darlle a
medicación.
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Afondamento: Suxírese como ac�vidade de con�nuidade ou produto final a seguinte proposta:

• Gravación do role play.

◦ Enfermo/a: non fai caso ás indicacións dos médicos e médicas.

• Irmán-irmá

◦ Irmán/irmá: Corre en maratóns e aínda que perda segue presentándose a carreiras.

◦ Irmán/irmá: Rise do irmán ou da irmá cando perde as carreiras e desanímao ou desanímaa.

• Membro de ONG – migrantes

◦ Membro de ONG: axuda a migrantes que chegan a Galicia e non teñen traballo.

◦ Inmigrante: xa es�vo en diferentes provincias de España traballando pero como non ten papeis ten que mudar cada pouco de localidade.

Co alumnado que non teña adquirido o proceso
lectoescritor empregaremos as representacións máis
sinxelas.

Esta proposta está pensada para realizarse na aula en
modalidade presencial.

No caso de ter que adaptarse a un escenario non
presencial, elixirían unha parella, interpretaríana,
gravarían e escribirían as reflexións ás que chegaron
na casa.

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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