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ANEXO 1: DETECTIVES DE EMOCIÓNS

NOME:

COR SÍMBOLO IMAXE
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ANEXO 1: DETECTIVES DE EMOCIÓNS

COR SÍMBOLO IMAXE

Que situación escolliches: como te sen�ches nos
días que pasamos na casa ou na actualidade?

Que sen�mento estás representado con esta cor?

Por que escolliches esta cor e non outra?

Por que te sen�ches ou te sentes así? Que foi o que
te levou ou te leva a sen�rte así?

Que representa o símbolo que debuxaches?

Onde o viches por úl�ma vez? E (se o recordas)
onde o viches por primeira vez?

Por que escolliches este e non outro? Que significa
para �?
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ANEXO 1.2: DETECTIVES DE EMOCIÓNS

Símbolos:
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ANEXO 2: ORELLAS DE ELEFANTE

Exemplo 1: A cadeliña Vespa que quería escapar

Exemplo 2: Un recordo

Na miña casa hai unha cadeliña que sempre quere escapar. A miña irmá María e máis eu sempre temos coidado de pechar os portais do xardín para que non poida
saír pero aínda así ela insiste. Un día María deixou o portal mal pechado e Vespa furou co fociño no chan e conseguiu abrilo e marchar. Cando mamá se decatou
non sabía que facer, daba voltas, botaba as mans á cabeza, berraba por Vespa, limpaba os ollos. María e eu estabamos asustadas porque debía ser moi perigoso
que Vespa marchase porque mamá estaba case chorando. Mamá tranquilizounos, contounos que a razón pola que non quería que Vespa saíse era porque había
moitos coches e que podían magoala, deixounos agardando e ela foi buscar a Vespa. A preocupación ía sendo maior mentres mamá non viña e nós estabamos
cada vez máis tristes. Ao pasar un tempo, que nós pensamos que foran horas e logo só foran 20 minutos, apareceu mamá con Vespa agarrada polo colar.
Conseguírao, atopara a Vespa!!! Logo, esa noite mamá explicounos a importancia de seguir as normas, o que facía Vespa de querer escapar non estaba ben, era
perigoso e nós debiamos tamén cumprir o que dicía mamá porque nos podía pasar algo parecido a Vespa”

O meu ano de finalización de estudos de secundaria, que agora se chama segundo de bacharelato, foi un ano moi duro e di�cil. Todos tentabamos sacar os
mellores resultados e entre as miñas amizades había bastante compe��vidade porque todos e todas precisabamos a mellor nota para conseguir unha praza
na carreira coa que soñabamos. Os recreos eran o lugar onde deixabamos fluír os nosos medos, problemas e angus�as por todo o que estabamos a vivir e por
ese futuro incerto que non acababa de chegar.

Estudabamos moito pero non sempre a axuda era recíproca. Polas tardes cando me encerraba no meu cuarto para estudar, pasar a limpo apuntamentos e
aclarar ideas, case sempre soaba o teléfono dúas ou tres veces para que resolvese dúbidas de calquera materia, e eu, aínda que sabía que aquilo me quitaba
tempo de estudo, estaba sempre disposta a axudar. As chamadas proviñan algunhas veces do círculo máis ín�mo e outras non, pero non me importaba axudar
.A sensación de abafo empezou a apropiarse de min porque o tempo de estudo reducíase e eu non �ña maneira de recuperalo, ou atendía aos meus deberes
ou seguía facendo de profesora telefónica para outras persoas pero non sabía como detelo.
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ANEXO 2: ORELLAS DE ELEFANTE

No centro non estaba permi�do faltar as horas anteriores aos exames, pero sempre había alguén que o facía con calquera escusa, quedaba estudando na casa
e aparecía cun gran sorriso á hora do exame. Unha delas era unha das miñas mellores amigas, non contenta con me ter de profesora burlábase do esforzo dos
demais.

Este conxunto de situacións acabou crebando a fortaleza do grupo e das amizades, pero tamén unha situación concreta aliviou esta tensión. A úl�ma vez que
sucedeu isto, �ñamos exame de matemá�cas, o profesor era moi recto e estrito, e a miña amiga chegou xusto antes do exame. O profesor comprobou no parte
de faltas que esta compañeira non viñera nas horas anteriores e preguntoulle que lle pasara, ela comentoulle que �vera un pouco de febre e que agora xa se
atopaba mellor. O profesor, co seu mellor sorriso contestoulle: moza, volva vostede para a casa a recuperarse e xa lle direi eu cando lle repito o exame.

A miña amiga volveu para a casa e despois o profesor citouna unha tarde cun exame moi especial para ela soa. Ninguén máis volveu ausentarse antes dunha
proba. A fortaleza do profesor fixo que o grupo se volvese unir e non abusar das situacións e o esforzo dos demais.
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ANEXO 3: EN EQUIPO, MÁIS FORTES

ANTEASMEDIDAS QUE TEMOS QUEADOPTAR

LAVAR AS MANS CON FRECUENCIA

DISTANCIAMENTO FÍSICO

USO DA MÁSCARA

Observo que

Faime sen�r

Propoño

Observo que

Faime sen�r

Propoño

Observo que

Faime sen�r

Propoño
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RESPECTO VALORES AMOR TOLERANCIA

ANEXO 4: FABULAFORUM

“ O asno e o cabalo”

“ A árbore e a machada”

“O galo e a perdiz”

“A mula”

“A lebre e a tartaruga”

“A cigarra e a formiga”

“O corvo e a raposa”

“O rato de campo e o rato
de cidade”

“A abella e a pomba”

“O cabalo e o xabaril”

“ A lebre o os leóns”
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ANEXO 5.1: XOGOS REUNIDOS
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ANEXO 5.2: XOGOS REUNIDOS

MÁSCARA DISTANCIA LAVARASMANS

CARTAS
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ANEXO 6: UN PASEO RELAXANTE

Imos dar un pequeno paseo, sen movernos da nosa cadeira. Senta apoiando
ambos os pés no chan e as costas no respaldo da túa cadeira. Pecha os ollos.
Se non te sentes cómodo ou cómoda con eles pechados tamén podes manter
a mirada fixa nun punto calquera que teñas diante. Respira lentamente polo
nariz e expira con�nua e lentamente polo nariz tamén. Trata de levar o aire á
túa barriga. Sinte como se move o teu corpo cando respiras, como crece a túa
barriga coa inhalación e como baixa ao exhalar.

Imaxina un gran campo verde. O chan está completamente cuberto pola
herba e � camiñas por un sendeiro de area.

Ao lonxe podes ver un bosque no que hai árbores de todos os tamaños,
algunhas son verdadeiramente altas, outras teñen as follas dun verde moi
escuro, outras teñen unhas follas moi pequenas, outras son baixas e coas
follas dun verde moi clariño. Sinte a tranquilidade deste paseo e o relaxado
que te atopas. Fíxate en como o sol fai relucir as follas das árbores; é un sol
agradable, non quece moito pero o suficiente para sen�r o calor nas túas
costas. Respira profundo, o aire limpo enche os teus pulmóns. Segue
respirando lentamente e sente como o aire fresco do campo te calma cada
vez que inhalas.

Mentres camiñas polo carreiro escoitas os paxaros. Para un momento, ao teu
carón hai un paxaro pequeniño que está a cantar. Escoitas o seu canto?
Outros paxaros únense a el, escóitaos con atención. Unha pequena brisa
move as pólas das árbores, �xate como se moven suavemente adiante e
atrás. Os paxaros comezan a voar, parece que a brisa os leva. Esta suave brisa
tamén fai que algunha folla das árbores caia sobre o camiño. Fíxate na súa

cor. Que forma ten? Mira ao lonxe, ata onde alcanzas a ver todo é verde, todo
está cuberto de herba e árbores con follas de diferentes cores e formas.
Respira lentamente, deixando que este aire limpo e fresco entre ata os teus
pulmóns. Sinte como te relaxas con cada inspiración.

Camiñando ves a un dos lados do carreiro un gran lago. Decides desviarte do
teu camiño e baixar ata xunto del. A auga está totalmente tranquila e os raios
do sol fan que brille como se fose unha xoia. Agora que estás máis cerca, de
que cor é a auga? É transparente e podes ver as pedras que hai no fondo? É
verde e ten algunhas herbas e flores que crecen no seu borde? É azul, e cando
miras ao final do lago non se sabe onde termina a auga e onde comeza o ceo?
Cando xa estás no borde, agáchaste e tocas coa túa man a auga. Está fresca?
Ou máis ben fría? Está tan limpa que podes ver o fondo e observas tamén
algúns peixiños que veñen a tocar os teus dedos. De que cor son estes
pequenos peixes? Cantos hai?

Fíxate de novo na auga, as montañas que hai enfronte reflíctense sobre a
superficie do lago como se fose un espello. Decides deitarte a carón do lago,
incluso metes os teus pés na auga. Todo o teu corpo pesa. Sentes
tranquilidade, calma. Os teus pés e as túas pernas reláxanse dentro da auga.
Sentes o frescor da auga nelas e como se deixan levar polos pequenos
movementos do lago. Todo o teu corpo está relaxado. Os teus brazos están
estendidos ao longo do teu corpo e tanto os teus brazos como as túas mans
pesan. Sente como os teus brazos se relaxan e se afunden entre as herbas.
Sinte como as pequenas herbas que crecen ao teu carón fan unhas suaves
cóxegas nas túas mans. Todo o teu corpo pesa. Sinte como con cada
exhalación o teu corpo se relaxa un pouco máis.
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ANEXO 6: UN PASEO RELAXANTE

Decides volver ao carreiro polo que es�veras camiñando antes para con�nuar
o teu paseo. E na outra beira do camiño ves unhas casiñas de cores, parece
unha pequena aldea. Mentres con�núas o teu camiño cara alí, as árbores
seguen movéndose suavemente coa brisa a ambos os lados do carreiro. A
brisa incluso revolve algo o teu pelo. O sol segue quentando agradablemente
as túas costas. É unha temperatura gustosa. Respira profundamente este aire
limpo e cálido. Sente a tranquilidade que hai nesta aldea. Sinte esta
tranquilidade en todo o teu corpo.

Entras na aldea e ao dar a volta nunha casiña vermella chegas a unha praza.
No alto, colgada de dúas árbores, hai unha pancarta. Ten escrito o teu nome.
De que cor son as letras? �xate ben. Debaixo da pancarta hai un grupo de
xente, están falando. Escoitas o son das súas voces ao lonxe? Están pasándoo
ben, escoitas as súas risas? Aínda está lonxe pero parece que é unha festa
para �. Toda a xente que te quere e á que � queres está nesa praza. Das
algúns pasiños máis. Cando te achegas algunhas persoas víranse, son da túa
familia, quen son? Eles sorrín e dan uns pasos cara a �. Ti tamén apuras o
paso. Cando vos encontrades, danche un gran abrazo. Sente o calor das súas
mans nas túas costas. Sente o cariño dese abrazo. Detrás deles hai máis
xente, son os teus amigos e as túas amigas. Están os do cole pero tamén hai
amigos e amigas doutros si�os, incluso algún que non ves desde hai tempo.
Fíxate nas súas caras están sorrindo, alégranse moito de verte. Sinte a ledicia
que tanto eles e elas coma � tedes por reencontrarvos. Hai alguén máis na
praza? Mira ben. Se aínda hai alguén máis, sinte tamén o seu sorriso, o seu
cariño cara a �. Quizais está a darche un abrazo, quizais un bico, quizais
chocastes as mans, quizais fixo un xesto que ambos coñecedes. É unha gran
festa, toda a xente que te quere está con�go, repasa unha a unha as caras de

felicidade de todas as persoas que están nesa praza. O tempo do noso paseo
remata, temos que volver. Despídete de todas as persoas, pronto as volverás
ver.

Fai unha úl�ma respiración profunda, sente o aire fresco entrando polo nariz e
como a barriga se enche. Amodo expira polo nariz e sinte como todo o teu
corpo se relaxa con esa expiración. Comeza a mover lentamente as mans, os
brazos, as costas,… move aquela parte do corpo que precises. Se tes os ollos
pechados, comeza a abrilos moi lentamente.
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ANEXO 7: PECHANDO OS OLLOS

APERSONAQUEMÁIS ADMIRO É GRAZAS POLO QUE FIXECHES PORMIN

PORQUE

PARABÉNS PARA

POR

ASINADO POR ASINADO POR

DATA DATA
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COR FAVORITA

MÚSICA FAVORITA

DEPORTE FAVORITO

ENCÁNTAME

NON SOPORTO

UNHAVEZ

SON

ANEXO 8.1: ADIVIÑA QUEN
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ANEXO 8.2: ADIVIÑA QUEN

COR FAVORITA COMIDA FAVORITA ANIMAL FAVORITO
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ANEXO 8.3: ADIVIÑA QUEN
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ANEXO 9: CADA OVELLA COA SÚA PARELLA
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ANEXO 9: CADA OVELLA COA SÚA PARELLA

NAI / PAI FILLO/A
Teletraballa, fai as tarefas da casa,

axuda a súa filla ou fillo cos
deberes, é amable e coida a familia.

Non axuda na casa e só fai os
deberes se lle manda a nai ou o pai

e son sinxelos de facer.
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ANEXO 9: CADA OVELLA COA SÚA PARELLA
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ENFERMEIRO/A ENFERMO/A
Coida a persoa enferma na súa

xornada laboral e, ás veces, queda
máis tempo para asegurarse de que

estea ben e para darlle a
medicación.

Non fai caso ás indicacións dos
médicos e médicas
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ANEXO 9: CADA OVELLA COA SÚA PARELLA
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Corre en maratóns e aínda que
perda segue presentándose a

carreiras

Rise do irmán ou da irmá cando
perde nas carreiras e desanímao ou

desanímaa.

IRMÁ IRMÁN
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ANEXO 9: CADA OVELLA COA SÚA PARELLA
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Axuda a inmigrantes que chegan a
Galicia e non teñen traballo.

Xa es�vo en diferentes provincias
de España traballando pero como
non ten papeis ten que mudar cada

pouco de localidade.

MEMBRO DE ONG MIGRANTE

ANEXO 9: CADA OVELLA COA SÚA PARELLA
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ANEXO 9: CADA OVELLA COA SÚA PARELLA
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Gústalle moito dar clase e sempre
ten un sorriso na boca para o seu

alumnado.

Cada pouco tempo interrompe
falando e insultando os

compañeiros e compañeiras e o
mestre ou a mestra.

MESTRE/A ALUMNO/A
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QUEN

QUE

CANDO

ANEXO 10: TEMPO COMPARTIDO

APÚNTATEAQUI:
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ANEXO 11: OLIMPO
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ANEXO 12.1: RECEITA DA FELICIDADE

RECEITA
DA FELICIDADE

PRIMEIRO PRATOAPERITIVO SEGUNDO PRATO SOBREMESA
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ANEXO 12.2: RECEITA DA FELICIDADE

RECEITA
DA FELICIDADE

PRIMEIRO PRATO SEGUNDO PRATO SOBREMESA
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