
PECHANDO OS OLLOS

V
IV

E



PECHANDO OS OLLOS

Con�dos:
Técnicas:

Recursos:

Agrupamentos:
Sesións:

Empa�a, toma de conciencia das propias emocións, escoita
ac�va, comportamento prosocial e cooperación, expresión de
emocións, fluír.

Reflexión silenciosa, rolda de intervencións.

Material de escritura e debuxo, música relaxante e
tranquila, preferiblemente sen letra, modelos de
tarxetas (Anexo 7).

Gran grupo, traballo individual.
Unha sesión. A duración pode variar en función do grupo.

Introdución: A gra�tude e a admiración non son só emocións que te fan sen�r ben, senón que che permiten vivir dun xeito máis pleno e saudable.

Durante os días que es�vemos distanciados fomos testemuñas de feitos admirables realizados por xente da nosa contorna e convén amosar a nosa gra�tude e
admiración por todo isto.

Desenvolvemento: Formaremos un círculo onde sentará o alumnado. Pedirémoslles que pechen os ollos para concentrarse na música (música tranquila
preferiblemente sen letra para que non se concentren máis que na voz da persoa docente). O profesorado relatará isto con voz tranquila e pausada:

“Pensa nunha persoa á que admires ou algún acontecemento que chamase a túa atención. Iden�fica quen é, por que o admiras, que poderías aprender desa persoa e como
poderías dicirllo. Pensa nisto durante uns segundos e unha vez que remates de iden�ficar a persoa, persoas e feitos, abre os ollos e agarda a que o resto dos compañeiros e
compañeiras tamén abran os ollos. Non te esquezas da persoa ou feito na que pensaches”.

Posteriormente faremos entrega ao alumnado dunhas tarxetas (Anexo 7) nas que xa se lea “A persoa que máis admiro é…” ou ben “Quero agradecer…”
dependendo do sen�mento que experimentaron durante a reflexión.

Completarán a tarxeta co nome da persoa ou feito e as causas da súa admiración ou gra�tude. Ao rematar indicaráselles que deben entregar esa tarxeta ao seu
des�natario, se é posible, nas próximas 24 horas, se o des�natario non é unha persoa �sica publicarase no blog do centro ou a través das redes sociais (a ser
posible, tamén se enviará unha foto da tarxeta).
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PECHANDO OS OLLOS

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

• Creación dun recuncho permanente no centro cos lemas “Panel dos recoñecementos” e “Panel dos agradecementos” para que cada quen poida deixar
a súa tarxeta co seu agradecemento ou recoñecemento en calquera momento. Podemos deixar nese panel tarxetas en branco para que se poidan cubrir
e así ir completando o recuncho.

O alumnado que non teña adquirido o proceso
lectoescritor fará debuxos que representen a persoa
a cal quere agradecer ou recoñecer acompañado da
frase que indique e que escribirá o profesorado.

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, buscando a colaboración da familia,
tanto para o desenvolvemento como para provocar a
reflexión, así como no envío das mostras de
admiración e/ou gra�tude.

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.

Adaptación por niveis de competencia Escenarios posibles Avaliación
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