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Con�dos:
Técnicas:

Recursos:

Agrupamentos:Sesións:

Iden�ficación emocional, empa�a, escoita ac�va,
comunicación expresiva, respecto, toma de decisións,
comportamento prosocial.

Drama�zación, rolda de intervencións.

Non se precisa ningún recurso.

Pequeno grupo, traballo individual, traballo
por parellas.

Dúas sesións. A duración pode variar en función do grupo

Introdución: Aínda que a escoita é algo que facemos con�nuamente e de forma sinxela, saber escoitar é moi importante na comunicación. A escoita empá�ca
consiste en sintonizar cos sen�mentos do interlocutor, en poñernos no lugar da persoa que ten algo que dicir. Debemos escoitar con atención o con�do emocional
das mensaxes que nos queren transmi�r. Neste caso trataremos de comprender tamén ac�tudes e xestos, máis aló das simples palabras, pois isto é esencial para
termos unha boa comunicación.

Desenvolvemento: Comezaremos a proposta contando unha aventura, conto ou anécdota que poida ser de interese para o alumnado, pode ser real ou
inventada, na que se trasmitan emocións e sen�mentos. Propoñemos dúas pequenas historias como exemplos. (Anexo 2)

Unha vez rematado o relato, tantos alumnos ou alumnas como personaxes teña a historia que relatamos drama�zarán o suceso descrito anteriormente. Para isto,
faremos os grupos e acordaremos a través do diálogo o papel que vai desenvolver cada persoa, facendo así diferentes escoitas.

Unha vez feitas as representacións traballaremos o visualizado, tendo en conta a drama�zación e o texto, a través de diferentes preguntas:

• Todas as interpretacións foron iguais? No caso de haber diferenza, por que xurdiu así se só hai unha historia?

• Transmi�ron todas o mesmo?

• Que pode provocar que haxa diferentes interpretacións?

• Que sen�ches ao escoitar o conto? Que emocións apareceron?

• Como xes�onaron os protagonistas esas emocións?
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• Como afrontou o profesorado e intérpretes esas emocións?

• …máis preguntas que lle poidan xurdir ao profesorado.

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

• Prolongación da inicia�va onde o alumnado sexa o protagonista desde o comezo da historia. Por parellas, un contará a historia e o outro escoitará
ac�vamente para logo describir ao resto do grupo o que lle acaba de contar o compañeiro ou compañeira.

• O alumno ou alumna que conta a historia por primeira vez iden�ficará, ao contala o seu compañeiro ou compañeira, se a escoita foi empá�ca, se
coincide co que quería transmi�r e se se iden�ficaron as verdadeiras emocións.

Esta proposta é adecuada para todos os niveis. Póñense
a disposición dúas historias segundo o nivel de madurez
do alumnado (Anexo 2), podendo, ademais, adaptar as
preguntas ás caracterís�cas do grupo, en ambos os dous
casos.

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, interpretando ou contando a
historia de forma individual. Neste escenario
poderían desaparecer as dis�ntas personaxes. É
posible que cambien as interpretacións
dependendo se se desenvolve de forma presencial
ou telemá�ca dando pé a traballar igualmente a
escoita, habilidades de comunicación e diálogo
segundo vaian xurdindo as interpretacións

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.

Adaptación por niveis de competencia Escenarios posibles Avaliación
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