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EN EQUIPO, MÁIS FORTES

Con�dos:
Técnicas:

Recursos:

Agrupamentos:Sesións:

Iden�ficación emocional, empa�a, autoes�ma, autoeficacia,
comportamento prosocial, ac�tude posi�va, responsabilidade,
educación para a saúde.

Reflexión silenciosa, asemblea.

Cues�onario (Anexo 3), papel con�nuo, material de
escritura e debuxo, encerado, cámara de video.

Gran grupo, traballo individual, pequeno
grupo.

Dúas sesións. A duración pode variar en función do grupo.

Introdución: As novas medidas sanitarias pódennos provocar sen�mentos de incerteza e rexeitamento. Dialogar e compar�r opinións para buscar solucións
axeitadas e crea�vas, desde unha visión posi�va e responsable, aumenta a capacidade do alumnado de autoeficacia e fomenta a autoes�ma.

Desenvolvemento: Reflexionaremos co alumnado sobre o regreso á escola coas novas medidas sanitarias de protección: hixienización de mans, distancia
�sica, uso de máscaras… Estes cambios provócannos diferentes estados de ánimo e lévannos a adoptar condutas diversas: posi�vas, agresivas, pasivas, de
aceptación, de rexeitamento, de indiferenza, de observación… Pedirémoslles que pensen ou escriban a súa percepción sobre estas medidas e a súa repercusión
nun cues�onario (Anexo 3).

Realizaremos esta proposta en asemblea poñendo en común todas as respostas. Dialogaremos sobre a necesidade de validar as nosas emocións e sen�mentos
sobre esta nova situación e sobre como podemos facer para que toda a comunidade educa�va se sinta cómoda con estas medidas, propoñendo solucións
crea�vas para podelas desenvolver de xeito responsable e cunha ac�tude posi�va.

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

• Elaboración dun póster promocionando as medidas e aplicando o humor.

• Realización de obradoiros noutras aulas onde sexa máis complicado levar as medidas a cabo.

• Gravación dun anuncio publicitario para promover os hábitos de hixiene saudables con humor, posi�vismo e responsabilidade.
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Para o alumnado que non teña adquirido o proceso
lectoescritor, formularemos as preguntas do cues�onario
apoiándonos en imaxes de xente con máscaras, luvas… e
iremos recollendo as súas percepcións no encerado. Por
úl�mo, podemos facer propostas para levar a cabo o
cumprimento das normas na nosa clase ou centro
educa�vo e a súa importancia para o coidado da saúde.

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 recollendo as achegas nun
póster virtual.

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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Adaptación por niveis de competencia Escenarios posibles Avaliación
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