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Con�dos:
Técnicas:

Recursos:

Agrupamentos:
Sesións:

Resiliencia, autoes�ma, ac�tude posi�va, comunicación
expresiva, comportamento prosocial e cooperación,
crea�vidade.

Xogo coopera�vo, asemblea, reflexión silenciosa.

Escudo (anexo 11), material de escritura e debuxo,
tesoiras, anteface, encerado.

Traballo individual, gran grupo, pequeno
grupo.

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

Introdución: Potenciar e recoñecer as fortalezas, fomentar estratexias para enfrontar as dificultades e manter relacións baseadas no respecto polos demais son
habilidades esenciais para o benestar das persoas. Mediante unha ac�vidade plás�ca e un xogo colabora�vo pescudaremos sobre as nosas fortalezas e poñeremos
a proba a capacidade de axuda e traballo en equipo.

Desenvolvemento: Comezaremos poñendo en situación o alumnado lendo o seguinte texto:

Os mitos son relatos baseados na tradición e na lenda, creados para explicar o universo, a orixe do mundo e os fenómenos naturais. Estas historias fabulosas explicaban as
accións de deuses, deusas e heroes da an�güidade. As divindades caracterizábanse por diferentes atributos que as iden�ficaban, así, a deusa Atenea, deusa da guerra, da
sabedoría e das artes, representábase cun casco, unha lanza, un escudo e unha pel de cabra, e como símbolo �ña a curuxa, simbolizando a sabedoría, e unha oliveira. Apolo,
o deus das artes, adiviñación, a medicina, a luz e o sol, representábase cunha lira, un arco e frechas, o sol e un loureiro.

Séculos máis tarde atopamos dis�ntos atributos en escudos e brasóns das diferentes familias de cabaleiros, para quen tamén, estes elementos eran un xeito de dis�nción e
iden�ficación.

Actualmente xa non empregamos escudos heráldicos nin apelamos á mitoloxía para entender o mundo, pero si empregamos as tatuaxes como medio ar�s�co para
iden�ficarnos, expresar os nosos sen�mentos e dalgún xeito dar explicación ao mundo, baseado nas nosas crenzas e percepcións.

Unha vez lido o texto propoñerémoslle ao alumnado deseñar un escudo ou unha tatuaxe cos seus propios atributos, aqueles que máis os representen, elixindo
unha árbore, un instrumento musical, unha calidade, un animal e unha cor. Axudarémoslles suxerindo cualidades no encerado, tales como: bondade, compaixón,
cortesía, resistencia, perdón, honradez, honra, humildade, amabilidade, lealdade, paciencia, perseveranza, vontade, valen�a, prudencia, sinceridade, temperanza,
sabedoría...
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Entregarémoslles o modelo de escudo (anexo 11) e cadaquén deseñará o seu propio. No caso de preferir tatuaxe, non se precisa de modelo.

Unha vez rematado o deseño, por quendas, mostrarán ao resto da clase as súas producións.

Para con�nuar desenvolvendo esta proposta suxírese un xogo. Dividiremos a clase en grupos de 5 ou 6 xogadores e xogadoras. Explicarémoslles que teñen que
cruzar un río para chegar ao Olimpo sen pisar os escudos ou tatuaxes que están no chan de maneira aleatoria. Botaremos a sortes quen comeza, taparémoslle os
ollos e terá que cruzar o río coa axuda dos compañeiros e compañeiras seguindo as súas instrucións, para ver quen chega antes á outra beira.

Unha vez rematado o xogo reflexionaremos sobre os sen�mentos e emocións que experimentaron mentres xogaban.

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

• Elaboración dun escudo ou tatuaxe que represente a toda a clase, resaltando os seus valores.

Esta proposta é adecuada a todos os niveis, aínda que
sería conveniente adaptar o texto de introdución ao
nivel do alumnado, apoiándose en imaxes de escudos,
tatuaxes e deuses e deusas mitolóxicos. O xogo é un
recurso que se debe valorar dependendo da cohesión
grupal, seguridade e confianza que exista na clase.

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, fotografando cada escudo ou
tatuaxe e explicando por que elixiron eses atributos.

Adaptación por niveis de competencia Escenarios posibles Avaliación

Realizaremos unha autoavaliación figuro-
analóxica para que o alumnado sinale como se
sen�u ao facer a proposta (Anexo avaliación
VIVE). Esta información permi�ranos estar
alerta sobre alumnado en risco ou en situación
de vulnerabilidade emocional.
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