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MOCHILA DOS RECORDOS

Con�dos:
Técnicas:

Recursos:

Agrupamentos:Sesións:

Iden�ficación emocional, empa�a, resiliencia, escoita ac�va,
comunicación expresiva.

Reflexión silenciosa, rolda de intervencións.

Mochila (pódese cambiar por unha bolsa de viaxe, una
caixa…), material audiovisual, material de escritura e debuxo.

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

Introdución: Nos momentos tan di�ciles que temos vivido foron moitas e diferentes as emocións sen�das. Para ser quen de xes�onalas primeiro debemos
iden�ficalas, poñerlles nome e compar�las, observando como os sen�res compar�dos axudan a sobrepoñerse e saír adiante en situacións estresantes da vida, ao
contribuír ao crecemento persoal e ao benestar emocional.

Desenvolvemento: Explicarémoslle ao alumnado o significado simbólico da mochila, como espazo común da aula, onde depositaremos as emocións sen�das
e as situacións vividas durante o tempo pasado. O baleirado emocional serve de toma de conciencia das emocións propias e alleas, lexi�mándoas e u�lizándoas
como trampolíns de novas aprendizaxes.

Pedirémoslle ao alumnado que durante uns minutos evoquen nunha rolda de intervencións aquelas situacións vividas e as emocións que estas lles provocaron,
poñéndolles nome a cada unha delas para ser quen de tomar conciencia das similitudes que hai entre unhas e outras. Podemos guiar o diálogo formulando
preguntas como:

• Que situación che facía sen�r esa emoción?

• Por que cres que te sen�as así?

• Cal era o teu comportamento ou resposta despois de sen�la?

• Alguén máis se sen�u así?

• O comportamento foi o mesmo?, por que?

A con�nuación, de xeito individual o alumnado fará unha representación, ben escrita ou ben gráfica, da emoción ou emocións máis rechamantes para introducilas

C
O
N
EC

TA

47



na mochila, u�lizando o medio de representación que lle sexa máis mo�vador ou accesible.

Unha vez rematadas todas as achegas introducirémolas na mochila, buscaremos un nome consensuado para ela e un lugar visible para colocala. Deste modo
poderemos recorrer a ela cando o precisemos, tanto para evocar recordos como para mo�var en futuros traballos.

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

• Creación dun conto ou unha pequena representación sobre a mochila (que xa terá nome propio): o seu significado e o que representa o seu con�do.

Adecuada para todos os niveis. As únicas
adaptacións poden ser dos tempos nas
intervencións en gran grupo e do vocabulario
u�lizado dependendo do nivel de madurez.

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 cun
encontro virtual e a mochila virtual pode realizarse
cunha ferramenta en liña para traballo colabora�vo.
Así mesmo, a drama�zación podería realizarse cos
membros do seu núcleo familiar, no canto de facela
entre o alumnado.

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.
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Adaptación por niveis de competencia Escenarios posibles Avaliación
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