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XOGOS REUNIDOS

Con�dos:
Técnicas:

Recursos:

Agrupamentos:Sesións:

Iden�ficación emocional, empa�a, escoita ac�va,
comunicación expresiva, responsabilidade, ac�tude posi�va,
análise crí�ca das normas, resiliencia, aser�vidade,
comportamento prosocial e cooperación.

Rolda de intervencións, Phillips 4.4.

Material de debuxo, fichas �po parchís, dados,
taboleiro do xogo (Anexo 5.1), papel con�nuo.

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

Introdución:O xogo é unha ferramenta indispensable no proceso de aprendizaxe do noso alumnado. Permite que os con�dos transmi�dos sexan interiorizados
desde a emoción, polo que aumenta a capacidade de reter os conceptos e a adquisición de novas habilidades, sendo ambos os aspectos fundamentais para a
interiorización das novas normas hixiénico-sanitarias que nos acompañan desde hai un tempo.

Desenvolvemento:Explicarémoslles que van xogar a unha especie de oca onde poder comprobar a importancia das medidas hixiénico-sanitarias establecidas
desde as autoridades competentes. Antes de formar os equipos, comentaremos que medidas coñecen, as regras do xogo e que ninguén vai gañar ou perder, xa
que non consiste en chegar antes.

Faremos equipos de 4 persoas como máximo e a cada equipo entregarémoslle un taboleiro impreso en papel (Anexo 5.1), ademais cada membro terá unha ficha
�po parchís, unha pintura dunha cor diferente cada un e un dado, para evitar ao máximo o intercambio de material entre eles e elas.

Como no xogo da oca, cada membro do equipo �rará o dado e irá movéndose polo taboleiro respectando as seguintes regras:

• Ao caer nunha casa baleira, debe coloreala coa súa cor e pasará a quenda á seguinte persoa seguindo o sen�do das agullas do reloxo.

• Cando alguén caia nunha das casas nas que estea representada algunha das medidas hixiénico-sanitarias: “máscara”, “auga e xabón” ou “distanciamento
�sico” terá que volver �rar o dado, se o número é superior a 4, é dicir, un 5 ou un 6 poderá colorear a caixa, se o número é inferior a casa quedará sen
pintar.

• Se caen nunha casa xa pintada, non poden volver coloreala.

• Ao entrar na casa central non se rebota, é dicir, non é necesario entrar cunha �rada exacta, senón que calquera �rada que alcance para entrar é
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Afondamento: Suxírese como ac�vidade de con�nuidade ou produto final a seguinte proposta:

• Creación dun mural colec�vo para a toma de conciencia sobre a responsabilidade que cada persoa ten con respecto á xente que a rodea. Para realizalo
o alumnado pintará as mans coa cor que empregou durante o xogo e plasmará nun papel con�nuo tantas mans como casas pintase no taboleiro durante
o xogo.

suficiente.

• A caixa central está dividida en 4 porcións. E se se chega a ela cunha �rada exacta poden colorear unha delas. Este é o único cadro do xogo que pode
ser coloreado por máis dunha persoa par�cipante.

O xogo remata cando todas as casas estean pintadas ou cando todos os membros do equipo chegasen á casa central.

Unha vez rematado o xogo aínda nos grupos, cada membro contará cantas casas pintou da súa cor e cantas delas eran casas nas que había algunha medida
hixiénico-sanitaria representada.

Para tomar conciencia da importancia destas medidas, tras o xogo comentarán as cues�óns que se relatan a con�nuación. Nesta conversa par�ciparán todos os
membros do grupo por quendas a razón dun minuto cada un, tempo durante o cal ninguén o pode interromper (Phillips 4.4). Cada grupo escollerá, ao chou, unha
persoa moderadora (que se encargará de que ningúen interrompa a quen estea a falar) e outra secretaria (que recollerá as ideas relevantes que xurdan no grupo).

• Na túa vida co�á usas ás máscaras? Por que as usas ou por que non?

• Resúltache di�cil manter o distanciamento �sico? En que situacións é máis di�cil?

• Cres que usar estas medidas axudan a que a xente que te rodea estea sa?
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Para o alumnado que non teña adquirida a cadea
numérica ou o cálculo preciso para par�cipar no xogo de
taboleiro, pódense realizar grupos heteroxéneos onde
outro alumnado o axude a mover a ficha ao longo do
percorrido ou subs�tuír esta proposta por un xogo motriz:

• Colocaranse en círculo cos ollos pechados.
Tocarémoslle a cabeza á persoa que teña que
pillar aos demais, respectando en todo
momento as medidas hixiénico-sanitarias, e
deixaremos as tarxetas do Anexo 5.2 detrás de
tres alumnos ou alumnas diferentes. Cando
unha persoa sexa pillada terá que quedar
quieta no si�o, se �vese unha das tres tarxetas
cando a pillen entregaralla a quen a pillou e
poderá con�nuar xogando. Se a volvesen pillar
tería que quedar quieta.

A proposta está pensada para realizarse en
modalidade presencial. No caso de ter que
adaptarse a un escenario non presencial,
realizaremos o xogo de taboleiro e a reflexión nas
casas coas persoas coas que estean a convivir.
Posteriomente, de xeito telemá�co, o alumnado
trasladará as súas reflexións ao resto da clase.

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