
FALTOUME O QUE NON TIÑA,
OU NON?
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FALTOUME O QUE NON TIÑA,OU NON?

Con�dos:
Técnicas:

Recursos:

Agrupamentos:Sesións:

Autoes�ma, ac�tude posi�va, escoita ac�va, comunicación
expresiva, resiliencia, regulación de emocións, afrontamento,
resolución de conflitos.

Chuvia de ideas, rolda de intervencións, asemblea.

Encerado, material de escritura e debuxo.

Gran grupo.Unha sesión. A duración pode variar en función do grupo.

Introdución: A experiencia vivida durante os días que es�vemos fisicamente distanciados, trouxo consigo unha gran carga emocional que precisa do
desenvolvemento de estratexias adapta�vas que axuden a afrontar os cambios estresantes que van sucedendo no contorno, así como a buscar solucións para
autorregular e xes�onar as emocións dun xeito posi�vo e crea�vo.

Desenvolvemento: U�lizaremos a técnica da chuvia de ideas para provocar no alumnado o recordo de feitos, persoas ou acontecementos vividos nos días
que es�veron sen verse.

Dividiremos o encerado en dúas bandas: na banda dereita anotaremos os feitos ou persoas que non es�veron presentes e na banda esquerda, as que
permaneceron e aprendemos a valorar máis e as novas que xurdiron durante ese período de tempo.

Iniciaremos unha asemblea para compar�r e comparar as fórmulas de resolución que foron u�lizadas na xes�ón das dis�ntas situacións. Guiaremos o alumnado
a través das seguintes preguntas:

• Que botaches de menos?

• Como te sen�ches ante a falta de...?

• Como cambiou a túa ru�na?

• Como influíu o cambio no teu contorno familiar?
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Afondamento: Suxírese como ac�vidade de con�nuidade ou produto final a seguinte proposta:

• Realización dun texto, un debuxo ou unha colaxe onde o alumnado exprese o que máis anhelou durante o período que es�vemos distanciados
e distanciadas.

• Cambiarías a solución por algunha outra?

• Que cousas valoras agora máis ca antes de estar distanciados e distanciadas?

Para o alumnado que non teña adquirido o proceso
lectoescritor faremos uso de imaxes, debuxos ou
obxectos reais.

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 encerado virtual. Dependendo
do grao de madurez do alumnado e da súa
autonomía poderá pedir axuda ás persoas coas que
convive para que recollan as súas reflexións e
posteriormente poidan compar�las a través dunha
aplicación de traballo colabora�vo.

Realizaremos unha autoavaliación figuro-
analóxica para que o alumnado sinale como se
sen�u ao facer a proposta (Anexo avaliación
REGULA). 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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