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FABULAFORUM

Con�dos:
Técnicas:

Recursos:

Agrupamentos:Sesións:

Habilidades sociais básicas, autoes�ma, responsabilidade,
ac�tude positva, análise crí�ca de normas sociais, resiliencia,
comportamento prosocial e cooperación, empa�a.

Reflexión silenciosa, asemblea, lectura compar�da,
drama�zación.

Fábulas (Anexo 4) (neste exemplo u�lizaremos “O
asno e o cabalo”), material de escritura e debuxo.

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

Introdución: A fábula é unha ferramenta moi valiosa para traballar valores e normas de conduta en todos os niveis educa�vos. Trátase, polo xeral, de historias
protagonizadas por personaxes animais con caracterís�cas humanas, que, mediante as súas accións, expresan unha ensinanza moral.

Pretendemos facer unha reflexión conxunta da fábula a través da posta en común das ideas e emocións que se xeran tras a súa lectura.

Desenvolvemento: Iniciaremos a proposta coa lectura compar�da da fábula.

A con�nuación para fomentar a reflexión e facilitar a comprensión da ensinanza moral guiaremos o alumnado coas seguintes preguntas:

• Como describirías o asno?

• Como describirías o cabalo?

• Que ac�tude ten cada un deles?

• Que aconteceu na historia?

• Se o cabalo axudase ao asno, cambiaría a historia?

• Cal é a ensinanza da fábula?

• Que sen�ches escoitando ou lendo a fábula?
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Afondamento: Suxírese como ac�vidade de con�nuidade ou produto final a seguinte proposta:

• Creación dunha fábula propia e orixinal. No seu deseño daremos resposta ás seguintes preguntas:

• Que valor ou conduta queremos traballar?

• Elixe dous ou dúas personaxes protagonistas e a voz narradora.

• Cal é a situación inicial, como se atopan os/as protagonistas?

• Cal é a situación confli�va?

• Cal é o desenlace, a solución?

• Cal será a nosa ensinanza?
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Unha vez contestadas as preguntas, o alumnado, a nivel individual realizará unha das seguintes ac�vidades:

1. Relato oral coas súas propias palabras da fábula.
2. Realización dun texto escrito sobre a fábula.
3. Realización dun debuxo ou banda deseñada da fábula.

Por úl�mo, representaremos a fábula cun teatro de monicreques.

Para o alumnado que non teña
adquirido o proceso lectoescritor
escoitarán a narración da fábula a
través dunha gravación ou ben
formando grupos heteroxéneos onde
lean os que si o teñen adquirido.

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. Para o
alumnado que aínda non teña adquirido o proceso lectoescritor facilitarésmoslles
unha gravación de audio ou presentación con diaposi�vas narrada. O resto realizará
unha lectura compar�da en liña que quedará gravada. Unha vez rematada a lectura,
editaremos a gravación e proporcionarémoslla ao alumnado para a realización das
preguntas de comprensión.

Para a realización das preguntas de comprensión non haberá asemblea senón
reflexión e posterior realización das ac�vidades finais individuais descritas
anteriormente: relato oral, texto escrito ou realización de debuxo ou banda deseñada.

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.

Adaptación por niveis
de competencia Escenarios posibles Avaliación
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