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CAMBIAMOS TOCARNOS POR MIRARNOS

Con�dos:
Técnicas:

Recursos:

Agrupamentos:Sesións:

Empa�a, habilidades sociais básicas, expresión emocional,
educación para a saúde.

Reflexión silenciosa, rolda de intervencións.

Cartolina vermella e verde, material de escritura e
debuxo, encerado.

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

Saudarnos pola mañá tocándonos Sorrir e mirar cara arriba | Levantar as cellas.

Tocar o pelo do compañeiro ou compañeira Acercar a man polo teu pelo mirando a esa persoa de xeito

Despedirse tocando no ombreiro Chisca un ollo

Apertas Xesto cos brazos entrelazados

Introdución: Cando falamos de comunicación tendemos a facer uso da linguaxe verbal acompañada de saúdos habituais na nosa cultura, como poden ser
apertas, bicos, aloumiños. Este �po de costumes que son para nós tan importantes podemos subs�tuílas por unha linguaxe non verbal a través de xestos ou
movementos corporais que expresan aínda mellor a intensidade dunha emoción.

Desenvolvemento: Proporémoslle ao alumnado dividir unha folla de papel á metade establecendo dúas columnas. Á esquerda, en vermello, anotaremos
accións que acostumabamos facer e que agora temos que evitar para respectar as medidas hixiénico-sanitarias, e á dereita, en verde, suxeriremos unha nova
acción que a subs�túa. Isto realizarémolo de xeito individual. Unha vez que teñamos varias propostas, faremos unha posta en común a través dunha rolda de
intervencións organizada, recompilando as achegas do alumnado e profesorado para aclarar o que se pode facer e o que non. Estas achegas irémolas escribindo
no encerado, tamén dividido á metade e respectando as cores.

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

• Elaboración dun cartel, a modo de semáforo, onde compar�remos todas as situacións que non se deben facer (vermello) acompañadas de feitos ou
xestos polos que podemos subs�tuílos (verde). As frases ou expresións podemos acompañalas de debuxos feitos polo alumnado; en vermello o que
non se debe facer e en verde a acción pola que se subs�túe. Este semáforo ou cartel colocarémolo nun si�o visible e será un modelo para seguir por
toda a comunidade educa�va.

Para alumnado que non teña adquirido o proceso
lectoescritor propoñemos realizar debuxos que indiquen
o que se pode facer e o que non, chegando a acordos da
clase.

Na cartolina vermella o que non podemos facer e na
verde o que debemos facer. Recortamos os debuxos en
círculos e construímos o semáforo.

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, elaborando
un cartel virtual con calquera das ferramentas á
nosa disposición e compar�ndoo por medio dun
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 RESPECTA). Esta información
permi�ranos estar alerta sobre alumnado
en risco ou en situación de vulnerabilidade
emocional.
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