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UN PASEO RELAXANTE

Con�dos:
Técnicas:

Recursos:

Agrupamentos:Sesións:

Iden�ficación emocional, escoita ac�va, regulación de
emocións, resiliencia, atención, concentración, relaxación,
crea�vidade, respiración consciente.

Relaxación guiada, asemblea.

Relato (Anexo 6), material de debuxo.

Traballo individual, gran grupo.Unha sesión. A duración pode variar en función do grupo.

Introdución: Este �po de relaxacións guiadas son unha técnica frecuentemente empregada para centrarnos no momento presente, tomar conciencia sobre
como estamos tanto a nivel corporal como a nivel mental e relaxarnos e calmar os nosos pensamentos e emocións. Tras un período tan demandante a nivel
emocional é necesario parar e tomar consciencia sobre cal é o noso estado actual para tratar de baixar a tensión emocional acumulada.

Desenvolvemento: Explicarémoslles que van facer un pequeno paseo empregando tan só a súa mente, que recollan todo da mesa e que senten na súa
cadeira cos pés e as costas apoiadas no chan e no respaldo, respec�vamente.

Cando a clase estea tranquila comezaremos a contar o relato (Anexo 6) con voz pausada dando tempo para que recreen na súa mente as imaxes que lles imos
narrando.

Ao rematar, faremos unha asemblea na que cada quen expoña como se sen�u:

• se logrou relaxarse,

• se lle foi sinxelo recrear os lugares que se ían describindo,

• se foi quen de sen�r o aire fresco entrar polo nariz e baixar cara aos pulmóns,

• se lles gustou a sensación de pechar os ollos e dar un paseo sen moverse da cadeira.
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UN PASEO RELAXANTE

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

• Creación da “praza da felicidade e a tranquilidade”. Cada quen debuxará a praza onde chegou ao final da meditación, tal e como a imaxinou. Poden
debuxar a xente que os estaba esperando ou non, cada persoa debe amosar ata onde se sinta cómoda. Unha vez feitas colocaranse nunha parede da
aula, unhas pegadas ás outras facendo unha �ra con�nua, creando deste xeito a praza.

Para o alumnado que teña un período de atención
máis breve ou que non estea afeito a este �po de
técnica, a proposta pode ser demasiado longa. Nestes
casos podemos acurtar o relato. É importante que o
principio, onde explicamos como sentar e respirar, e
o final, co peche e a volta á aula, sexan partes fixas do
relato que se realice.

Podemos facer esta proposta en varias ocasións,
aumentando pouco a pouco a súa duración,
engadindo en cada unha elementos novos do relato
xa que os parágrafos establecidos poden servir de
referencia para dividir ou aumentar o relato.

A proposta está pensada para realizarse en
modalidade presencial. No caso de ter que adaptarse
a un escenario non presencial, podemos gravar o
relato e enviarllo ao alumnado para que o faga na
casa. Igualmente os debuxos do lugar final faríanos
na casa para, unha vez recibidos todos, elaborar unha
presentación ou un mural dixital.

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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