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TECE PALABRAS

Con�dos:
Técnicas:

Recursos:

Agrupamentos:Sesións:

Iden�ficación emocional, regulación de emocións,
comunicación expresiva, ac�tude posi�va, afrontamento,
resiliencia.

Reflexión silenciosa.

Material de debuxo, perforador, nobelo.

Traballo individual, gran grupo.Dúas sesións. A duración pode variar en función do grupo.

Introdución: Nestes meses todos sen�mos a perda de amizades que deixamos de ver, hábitos da nosa vida que aínda non recuperamos… Esta situación
déixanos nun estado de dó no sen�do máis amplo da palabra.

Habituarnos á perda de cousas, persoas, situacións é algo moi di�cil de superar. Para os nenos e nenas é igualmente de dificultoso pero co inconveniente de que
moitas veces non saben como expresalo nin adoitamos brindarlles o tempo nin o espazo para facelo.

Desenvolvemento:Mentres escoitamos unha can�ga triste (música clásica), o alumnado terá que pensar en silencio unha perda que �vese nos úl�mos meses
e que consideran que botan de menos.

Nunha folla, mentres segue soando a música, escribirán palabras que lle recorden o perdido por asociación libre.

A par�r das palabras descritas poden escribir:

• un poema

• unha can�ga

• unha carta de despedida

(compar�lo co alumnado é opcional)

Recortaremos as palabras e farémoslle un burato cun perforador. O alumnado anoará as súas palabras cun nobelo de lá. Entre toda a clase tecerase unha rede de
dó.
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TECE PALABRAS

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

• Repe�r a ac�vidade desde o principio pero esta vez empregando cousas que puxemos en valor desde hai un par de meses. Para isto escoitaremos
música alegre.

O alumnado que non teña adquirido o proceso lecto
escritor pode facer debuxos en vez de escribir
palabras e ser o propio profesorado quen escriba as
palabras xurdidas por detrás dos debuxos.
Empregarán estes debuxos para tecer o seu �o de dó.

A proposta está pensada para facerse en modalidade
presencial.

No caso de ter que adaptarse a un escenario non
presencial, toda a ac�vidade pode desenvolverse na
casa facendo do tecido das palabras unha foto e
construíndo entre todos un muro virtual.

Realizaremos unha autoavaliación figuro-
analóxica para que o alumnado sinale como se
sen�u ao facer a proposta (Anexo avaliación
REGULA). 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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