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TEMPO COMPARTIDO

Con�dos:
Técnicas:

Recursos:

Agrupamentos:
Sesións:

Empa�a, autoes�ma, autoeficacia, automo�vación,
habilidades sociais básicas, escoita ac�va, comportamento
prosocial e cooperación, felicidade plena.

Chuvia de ideas, reflexión silenciosa, folio en abano.

Modelo de anuncio (anexo 10), material de
escritura, taboleiro.

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

Introdución: O recoñecemento das nosas fortalezas e habilidades favorece a construción dunha autoes�ma máis posi�va ao ter un autoconcepto máis
axustado á realidade. Ademais a felicidade alcánzase mediante a axuda aos demais e o desenvolvemento das nosas capacidades, pois deste xeito poderemos gozar
dos pequenos praceres da vida co�á e lograr un sen�mento de sa�sfacción persoal.

Desenvolvemento: Explicarémoslles que imos facer unha especie de “banco de tempo”. Isto é, un espazo onde cada persoa se ofrece para realizar algo que
lle gusta ou se lle dá ben e así compar�r tempo cos demais.

Pode ser que o noso alumnado non saiba que cousas se lle dan ben. Isto é algo máis frecuente en idades temperás e nalgúns casos na adolescencia, polo que
comezaremos por sacar á luz as habilidades da cada quen.

Faremos unha chuvia de ideas na que digan que habilidades, fortalezas ou experiencias poderían ser compar�das cos seus compañeiros e compañeiras, non ten
por que ser unha habilidade propia nin unha proposta formal, só unha achega ou unha inspiración para despois: ensinar a tocar un instrumento, explicar unha
materia, facer quebracabezas, ler contos…

Tras esta chuvia de ideas pedirémoslles que cadaquén reflexione en silencio durante 2 minutos sobre que podería ofrecer ao resto do grupo. Pode ser algo que
lles guste facer, algo que saiban que se lles dá ben ou algo que estean aprendendo e queiran compar�r con alguén máis.

Sen que ninguén comente aínda a súa proposta, pedirémoslles que collan un folio en branco e que o dobren facendo un abano de papel (deben facer os pregos
estreitos para que teña os máis posibles sendo o suficientemente amplos como para escribir neles). Unha vez feito o abano, no primeiro prego poñerán o seu
nome e abrirán o folio para que queden as marcas por onde dobrar despois. Os folios irán rotando por todos os membros do grupo de xeito ordenado. Cando un
alumno ou unha alumna reciba un folio mirará o nome que ten escrito para iden�ficar a quen pertence e escribirá o que considera que esa persoa pode compar�r
cos demais no primeiro prego baleiro. Unha vez escrita a súa achega, dobrará pola marca realizada xusto debaixo de onde escribiu e pasarallo así á seguinte persoa,
de tal xeito que se poida ver o nome da persoa pero non as propostas do resto de compañeiros e compañeiras que escribiron antes. Unha vez que o folio pase
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por todos os membros da clase, cadaquén revisará o seu abano.

Entregarémoslle a cada alumno e alumna unha ficha-anuncio (anexo 10) para que coas achegas dos compañeiros e compañeiras e as ideas que previamente
reflexionou en silencio, cubran que queren ofrecer ao resto da clase e cando están dispoñibles para compar�r o seu tempo (recreo, no tempo de antes/despois
do comedor, nalgún momento que se proporcione dentro da aula…).

Unha vez as teñan, colgarémolas no taboleiro da clase para que as poidan ver e apuntarse a aquilo que lles interese.

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

• Ampliación a todo o centro ou incluso a toda a comunidade educa�va. Para esta opción, unha vez que se realize a proposta en todas as aulas colgaranse
os anuncios nun taboleiro que estea nun espazo común. De ampliarse a toda a comunidade educa�va do centro, mediante as canles de comunicación
que habitualmente empregue, informará da proposta ás familias, ins�tucións e demais redes de apoio do centro para a súa par�cipación nesta
ac�vidade.

Para o alumnado que non teña adquirido o proceso lectoescritor en lugar de facer
a proposta do abano faremos unha rolda na que cada membro da clase diga en
voz alta que se lle dá ben a cada quen. Na ficha-anuncio (anexo 10) en lugar de
escribir aquilo que queren compar�r, na caixa QUE, poden debuxalo e o CANDO
pode quedar baleiro e concretarse de xeito oral.

Ao alumnado que non sexa quen de inferir por si mesmo aquilo que poida
compar�r cos seus compañeiros e compañeiras, axudaráselle a que sexan
conscientes, mediante preguntas que poidan guiar este proceso, como por
exemplo:

Na clase temos recunchos, cal é o que máis che gusta? Cando estás na casa, a que
che gusta xogar? Cando estás cos teus amigos e amigas, que che gusta facer? Das
cousas que aprendemos no cole, cal é a que máis che gusta? Cal é a que che
resulta máis doada de facer? Se puideses facer o que quixeses, que farías?
Poderías axudar a algún amigo ou algunha amiga a facer algunha cousa?

A proposta está pensada para realizarse en
modalidade presencial. No caso de ter que
adaptarse a un escenario non presencial o
alumnado nas súas casas reflexionará sobre
que pode compar�r neste contorno virtual
cos seus compañeiros e compañeiras (facer
una lista de música conxunta, un tempo para
falar do que sexa, ler un conto, axudarse con
algunha materia...). De xeito telemá�co
poñerano en coñecemento do resto do
grupo (pódese facer un taboleiro virtual coas
propostas) para que quen desexe se poida
apuntar e, posteriormente, concretar o
momento de levalo á prac�ca.

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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