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DETECTIVES DE EMOCIÓNS

Con�dos:
Técnicas:

Recursos:

Agrupamentos:
Sesións:

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

Reflexión silenciosa, asemblea, rolda de intervencións.

Organizador gráfico “CSI” (Anexo 1), imaxes
proporcionadas polo alumnado, material de escritura e
debuxo.

Gran grupo, traballo por parellas, traballo
individual.

Dúas sesións. A duración pode variar en función do grupo

Introdución: Tras unhas circunstancias adversas como as vividas é preciso pararnos a pensar e reflexionar sobre os nosos sen�mentos, sobre como mudaron
e sobre os mo�vos que os xeraron para poder iden�ficalos e comezar a xes�onalos axeitadamente.

Desenvolvemento: Pedirémoslle ao alumnado que durante uns minutos en silencio (se queren e se lles parece cómodo poden pechar os ollos) recorden como
foron os días vividos na casa e como cambiou a súa vida nos úl�mos meses.

Tras ese tempo de reflexión, repar�rémoslles un organizador gráfico para que coloreen a primeira columna coa cor que consideren que reflicte como se sen�ron
durante os meses pasados ou como se senten neste momento.

Unha vez feito, cadaquén, en silencio, cubrirá no anverso da folla a columna COR onde hai 4 preguntas que lles axudarán a afondar nos seus sen�mentos:

• Que situación escolliches: como te sen�ches nos días que pasamos na casa ou na actualidade?

• Que sen�mento estás representado con esta cor?

• Por que escolliches esta cor e non outra?

• Por que te sen�ches ou te sentes así? Que foi o que te levou ou te leva a sen�rte así?

Ao rematar, se calquera membro da aula quere compar�r a cor que escolleu e o mo�vo, compar�rase en gran grupo.

Para a seguinte columna, SÍMBOLO, comezaremos falando da can�dade de símbolos que existen no noso día a día. Pedirémoslles que traten de recordar algúns
dos que viron esa mañá de camiño á escola ( nun billete, ao reproducir música, nun contedor, na roupa que levan posta,…). Tras esta primeira achega,
pedirémoslles que traten de recordar símbolos que dalgún xeito estean relacionados co confinamento, coa enfermidade, coas medidas hixiénico-sanitarias que
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DETECTIVES DE EMOCIÓNS

Despois por parellas, co compañeiro ou coa compañeira que teñan máis preto (respectando as medidas hixiénico-sanitarias), comentarán as seguintes cues�óns:

• Que representa o símbolo que debuxaches?

• Onde o viches por úl�ma vez? E (se o recordas) onde o viches por primeira vez?

• Por que escolliches este e non outro? Que significa para �?

Pasado o tempo de conversa, cadaquén recollerá no anverso da súa folla, na segunda columna, o que a súa parella lle comentou antes sobre o símbolo que
escolleu. A con�nuación faremos unha rolda de intervencións na que todo o alumnado par�cipará explicando o símbolo da súa parella e o que significa.

Finalmente para a úl�ma columna, a da IMAXE, falaremos da can�dade de información que se xerou durante estes meses arredor deste tema. Ao �o disto, de
cara á seguinte sesión, deberán traer da casa unha imaxe que resuma todo ese tempo, algunha que os e as impactase especialmente, alguén que teña unha
historia detrás que mereza ser contada… poden ser novas do xornal, imaxes feitas polo alumnado, capturas de pantalla… Cando as traian á clase ademais de
colocalas na columna respec�va faranse quendas na que todo o alumnado conte ao resto da clase por que escolleu esa imaxe como a máis representa�va para

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

• Creación dun mural colec�vo. Colgaremos todos os organizadores gráficos xuntos nun recuncho da aula, no corredor ou nun espazo común do centro.

• Organización dunha exposición fotográfica polos corredores do centro. Exporanse as imaxes achegadas polo alumnado para a úl�ma columna,
acompañadas dun breve relato onde se explique a historia que conta dita imaxe.

Para o alumnado que non sexa quen de vivenciar e facer inferencias da
situación vivida para a columna de COR, guiaremos con preguntas orais
o recordo do tempo no que es�veron na casa, as cousas que podían
facer antes e agora non, en diferentes contextos: na casa, no cole, no
parque, cando ven ás súas amizades…

Para aquel alumnado que non sexa quen de producir símbolos para
representar na segunda columna de xeito autónomo, facilitaráselle unha
serie de símbolos habituais entre os que poidan escoller o que máis
significa�vo lle resulte (Anexo 1.2)

O alumnado que non teña o proceso lectoescritor adquirido responderá
as cues�óns do anverso da folla de xeito oral.

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 realizando
unha conversa virtual para cada columna, onde o
alumnado exprese por quendas as respostas ás
cues�óns indicadas no anverso do organizador e
elaborando o mural final mediante aplicacións
informá�cas, presentacións, vídeos… Unha vez feito
compar�rase con todo o grupo de xeito dixital.

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.

Adaptación por niveis de competencia Escenarios posibles Avaliación
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