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O PODER DA MÚSICA

Con�dos:
Técnicas:

Recursos:

Agrupamentos:Sesións:

Iden�ficación emocional, empa�a, escoita ac�va, aser�vidade,
comportamento prosocial, fluír.

Rolda de intervencións, asemblea.

Cancións propostas, aplicación dixital de
reprodución musical, material de escritura e debuxo.

Traballo individual, gran grupo.Dúas sesións. A duración pode variar en función do grupo

Introdución: A arte, neste caso a música, xera en nós as mesmas emocións que os es�mulos aos que estamos expostos na nosa vida co�á. Este xeito de
achegarnos ás emocións que sen�mos, permítenos iden�ficalas e comprendelas desde un lugar seguro, desde unha visión lúdica e algo máis distante. Ademais, o
feito de compar�r o que sen�mos ante unha obra musical e crear entre todos os membros do grupo unha lista de cancións que nos fan sen�r o mesmo, lévanos
a fomentar o sen�mento de pertenza ao grupo que pode ser de gran axuda ante a incerteza e a inquedanza.

Desenvolvemento: Recordaremos o tempo vivido nos úl�mos meses e como foi mudando a nosa vida e os nosos costumes. Realizaremos unha rolda de
intervencións na que cadaquén comente como pasou o tempo na casa, que ru�na estableceu para o día a día, que fixo para que o tempo se lle pasase dun xeito
máis rápido e sobre todo máis ameno, e que foi de axuda nese período.

Unha vez que todo o alumnado par�cipase, a modo de asemblea preguntarémoslles:

• Escoitastes música? (se xa se comentou na rolda inicial preguntarémoslles ao alumnado que non o mencionou).

• Sobre todo, cando escoitas ou escoitabas música?

• Que emocións che transmite a música?

• Que música escoitástedes durante o tempo que es�vemos na casa? Que preferiades, música máis ac�va/posi�va ou máis tranquila/melancólica?

• Sentes que escoitas dis�ntos �pos de música en función dos teus sen�mentos ou do que estás a vivir?

• Cando escoitas música cambia o teu estado de ánimo?
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Tras esta reflexión, proporémoslles crear entre todos unha lista de reprodución con cancións que nos producen tranquilidade, calma, serenidade… é dicir
felicidade. Para facela, o alumnado e o profesorado par�cipante achegarán unha canción que lles faga sen�r esta emoción. Finalmente, crearemos a lista en
calquera das aplicacións empregadas para a reprodución musical para que poidan escoitala sempre que queiran ou a precisen, incluso desde as súas casas.

Unha vez feita, reproducirémola na clase e mentres soan as cancións o alumnado realizará unha produción ar�s�ca (debuxo, escultura, conto, poema, gravación
dun vídeo, dunha danza, dunha canción…) sobre como se sen�ron durante os días que pasaron distanciados e distanciadas.

Posteriormente, co mesmo procedemento, crearase outra lista de reprodución con cancións que nos producen euforia, enerxía, entusiasmo, forza… é dicir
alegría. Ao igual que se fixo coa anterior, reproducirase mentres fan unha produción ar�s�ca sobre como se senten no momento actual, a cal deberá ser realizada
nun medio diferente ao escollido coa lista musical anterior.

Finalmente, nunha rolda de intervencións presentarán as súas dúas producións ao resto da clase, explicando o que querían transmi�r nunha e noutra, sinalando

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

• Realización dunha obra ar�s�ca en pequeno grupo para ser exposta nos corredores do centro. Pódense realizar dúas por grupo, cada unha cunha lista
musical ou que os diferentes grupos empreguen listas diferentes para inspirarse. Durante o traballo en grupo respectaranse as medidas hixiénico-
sanitarias.

Para o alumnado que non sexa quen de escoller as
cancións de xeito autónomo, decidiraas na casa. Desta
forma poderá escoitar coas persoas que convive, aquelas
cancións que máis lle gustan e escoller cal quere
propoñer ao resto da clase.

A proposta está pensada para realizarse en
modalidade presencial. No caso de ter que
adaptarse a un escenario non presencial, tanto a
reflexión inicial como a final fariámola de xeito
telemá�co. Como as listas de reprodución musical
están feitas en aplicacións dixitais o alumnado
podería acceder desde as súas casas para facer a
produción ar�s�ca con elas de fondo.

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.

O PODER DA MÚSICA

Adaptación por niveis de competencia Escenarios posibles Avaliación
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