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SUPERPODER

Con�dos:
Técnicas:

Recursos:

Agrupamentos:Sesións:

Iden�ficación emocional, empa�a, escoita ac�va,
comunicación expresiva.

Rolda de intervencións.

Elemento facilitador da palabra (pelota, peluche, etc.).

Gran grupo, traballo individual.Dúas sesións. A duración pode variar en función do grupo

Introdución: Todos temos nalgún momento o soño de ter un superpoder que nos confira esas posibilidades sobrehumanas que nos fagan sen�r seres especiais.
Entra en xogo a nosa crea�vidade para abandonarnos á nosa imaxinación.

Desenvolvemento: Sentarémonos en roda. Empregaremos un obxecto facilitador da palabra (pelota, peluche, etc.) que irá pasando entre o alumnado,
lanzándose dunha persoa a outra. Cada alumno ou alumna que o teña responderá a estas preguntas que irá facendo o profesorado:

• Entre todos os superpoderes do mundo, cal sería o teu? (animaremos o alumnado a acompañalo xestualmente)

• Por que elixiches este superpoder?

• Imaxina, por un intre, que es dono dese superpoder. Como te sen�rías? (axudarémoslle a poñer nome á súa emoción).

Se a ac�vidade se fai presencialmente, debemos ter en conta as normas hixiénico-sanitarias, desinfectar o obxecto facilitador e as mans do alumnado ao principio
e ao final da ac�vidade.
Afondamento: Suxírese como ac�vidade de con�nuidade ou produto final a seguinte proposta:

• Representación con plas�lina, jumping clay... dun superheroe que teña o seu superpoder elixido. Faremos posteriormente unha exposición de
“Superheroes”.
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Co alumnado que o seu nivel de madurez o permita,
despois das preguntas, cada persoa elixirá a un
compañeiro para pasarlle o obxecto facilitador,
despois dirá que superpoder �ña e por que
seleccionou a esa persoa.

A proposta está pensada para realizarse en
modalidade presencial. Se é unha ac�vidade non
presencial, desenvolverémola de xeito telemá�co.
Terán que ler e contestar as preguntas e facer o
superheroe na casa.

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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