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RECEITA DA FELICIDADE

Con�dos:
Técnicas:

Recursos:

Agrupamentos:
Sesións:

Empa�a, toma de conciencia das propias emocións,
iden�ficación emocional, expresión emocional, ac�tude
posi�va, comportamento prosocial e cooperación, fluír,
felicidade plena, crea�vidade.

Reflexión silenciosa, rolda de intervencións, bóla de
neve.

Notas adhesivas de 4 de cores, material de escritura
e debuxo, modelo de receita (Anexos 12).

Gran grupo, traballo individual, grupos
coopera�vos.

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

Introdución: A felicidade é unha sensación duradeira de benestar que se experimenta cando se alcanzan metas e desexos. Depende de múl�ples factores
que se poden modificar e polo tanto ensinar. As persoas que son quen de desenvolver habilidades para ser felices son máis proac�vos á hora de afrontar o futuro
e as dificultades, máis crea�vos na resolución de conflitos e acadan un maior autoconcepto.

Desenvolvemento: O alumnado, cos ollos pechados, pensará en todas aquelas cousas ou persoas que lle producen benestar, que lle gustan ou coas que
senten ledicia. A con�nuación, por quendas expoñerán os seus pensamentos e intercambiarán impresións co grupo reflexionando nos puntos en común e nas
diferenzas.

Repar�remos notas adhesivas de catro cores para escribir ou debuxar as seguintes cues�óns:

• Rosa: lugares onde se senten ben, onde lles gustaría estar.

• Amarelo: cousas que lles gusta facer en familia, aspectos que lle gusta da súa familia.

• Laranxa: cousas que lles gusta facer ou o que máis lle gusta do seu grupo de amizades.

• Verde: afeccións, xogos, xoguetes, obxectos, comidas, etc. preferidos de cada quen.

Irán organizando as notas adhesivas na súa receita (Anexo 12), e ao finalizar cada quen expoñerá ao resto do grupo a súa, as súas necesidades e preferencias para
ser feliz.
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RECEITA DA FELICIDADE

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

• Creación dunha receita de grupo a través da técnica de bóla de neve:

◦ 1º Cada quen colle a súa receita elaborada anteriormente.

◦ 2º Formaremos grupos coopera�vos de 4. As persoas secretarias nomeadas en cada grupo irán recollendo os aspectos comúns.

Para o alumnado cun grao de madurez máis baixo, as
cues�óns que cómpre reflexar serán só tres (Anexo
12):

• Notas adhesiva rosa: lugares onde se
sintan ben.

• Notas adhesiva laranxa: persoas coas que
se sintan ben.

• Notas adhesiva verde: obxectos ou
xoguetes que máis lles gusten.

Poderán representarse con debuxos ou imaxes

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
dunha videoconferencia e as receitas individuais
serán compar�das nun muro virtual.

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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