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Duración: 1 hora e 45 minutos.

Materiais: Proxector, altofalantes, post-it, papel e bolígrafo.

Obxectivos: 1. Dar visibilidade ao impacto da COVID-19 no profesorado.
 
 2. Traballar a temática a través do enfoque Coñecer-Conectar-Transformar:
 
  a. Coñecer a historia da profesora e o papel clave do profesorado durante a pandemia e no proceso 
  educativo do alumnado, así como a súa adaptación a novas canles de aprendizaxe, contexto e 
  realidades.

  b. Conectar a través da empatía coa súa realidade.
 
  c. Transformar para garantir o dereito a unha educación inclusiva, equitativa e de calidade desde o  
  local ao global.

Comezamos! Proxéctase a imaxe dos zapatos coa temática:

O papel clave 
do profesorado

Coñecer 40 min

Este ano queremos conectar desde as emocións, polo tanto, propoñemos 
diferentes dinámicas para traballalas de xeito individual e colectivo. 

Proxéctase a imaxe de Yaniksa.

Post-it
A/o mestra/e formula unha pregunta: Que nos une a esta persoa? Que nos 
afasta dela? 



O alumnado está a ver exclusivamente a imaxe de Yaniksa, que é profesora, e unhas botas coa temática: o papel clave 
do profesorado. Para responder á pregunta, o alumnado deberá usar un post-it co seguinte significado:

Se non sinto que me 
conecte nada a Yaniksa 
escribirei unha palabra 
amosando o que me afaste 
desta persoa e pegareina 
lonxe da súa foto 
proxectada.

Post-it lonxe
Se me sinto próxima de 
Yaniksa, se son quen de 
empatizar coa súa situación, 
escribirei unha palabra 
amosando o que me une a esta 
persoa e pegareina preto 
da súa foto proxectada.

Post-it preto

Pediráselle ao alumnado que conte a historia da 
profesora durante o confinamento, creando un 
discurso común na aula, co obxectivo de interpretar a 
realidade de Yaniksa. 

A/o mestra/e só comentará o nome e a idade 
aproximada (45 anos), para que as e os alumnos/as 
poidan completar o relato

Con isto, unha persoa responsable anotará no encerado 
as ideas clave que foren saíndo durante a dinámica en 
forma de trebón de ideas, facendo un mapa común de 
que realidade e situacións puido experimentar o 
profesorado nesta situación.

Para fomentar a participación, pódense empregar as 
seguintes preguntas orientativas:

• Como impartiu as súas clases durante o 
 confinamento?

• Como se comunicou co seu alumnado?

• Que resposta deu a administración?

• Cantas alumnas e alumnos ten?

• Coñece ás familias do seu alumnado?

• Como recibe as entregas de tarefas por parte do 
 alumnado?

Unha vez finalizada a dinámica, verase o vídeo de 
Axuda en Acción de Yaniksa, que revela a súa 

Contamos a súa historia

verdadeira historia. Con isto, a/o mestra/e 
explicará como se viviu a situación da pandemia dende 
a perspectiva do profesorado, tendo unha gran 
responsabilidade e carecendo dos recursos necesarios 
para desenvolver o seu traballo. 

Durante a Unidade Didáctica coñeceremos máis sobre a historia de Yaniksa, que o alumnado descubrirá.

Tamén se resaltará o apoio que se deu aos 
estudantes e ás familias.

https://youtu.be/EQhXeGwyj0I


Para iso, cada alumna/o pensará nunha situación que 
viviu en referencia á emoción que lle tocou, poñerana 
en común no grupo asignado e escollerán cal ou cales 
delas representar.

Con isto, cada grupo representará diante da clase a 
situación que prefire e explicará por que esta situación 
xerou a emoción ou emocións específicas. Animarase 
ao grupo a debater sobre as situacións retratadas, xa 
que é posible que non todos sentisen a mesma 
emoción coa mesma situación. Por exemplo, mentres 
que para unha persoa o aplauso das 20:00 pode ser 
motivo de alegría e alivio, a outra entristecíaa porque 
facíaa acordarse da súa avoa, que se atopaba no 
hospital. 

O/a mestre/a terá o Anexo 1 con máis emocións que 
emanan das 6 emocións principais, xa que con esta 
dinámica non nos limitaremos ás emocións básicas, 
senón que identificaremos a diversidade de 
emocións que se poden experimentar, o que 
axudará ao alumnado a continuar para aprender 

Para poder conectar e empatizar con Yaniksa, primeiro deberanse coñecer as emocións 
de forma adecuada. 

Polo tanto, o alumnado dividirase en seis grupos aos que se lles asignará unha das 
emocións básicas (alegría, tristeza, medo, ira, noxo e sorpresa) e cada un preparará a 
representación dunha situación da emoción que lle tocou.

Fonte: Universo de Emociones, de Rafael Bisquerra, Eduard Punset e PalauGea (2015). 

Coñecemos o universo das emocións

máis sobre os matices que xorden de cada unha destas 
emocións básicas. 

Segundo Punset e Bisquerra hai máis de 300 
emocións, non se trata de coñecelas todas, senón de 
permitirlles descubrir a infinidade de emocións polas 
que pode viaxar e afondar nelas. 

Abrir a mirada a máis emocións dá unha 
bagaxe ao alumnado, enriquecendo o seu 
dicionario emocional que lle servirá como 
ferramenta para desenvolver a súa intelixencia 
emocional. Bisquerra, R. e Punset, E. (2015).

Para enriquecer a dinámica, na liña do universo das 
emocións, o alumnado poderá expresar que emocións 
non principais puido identificar en cada unha das 
actuacións que levaron a cabo os grupos. Por exemplo, 
no caso da alegría, tamén identificaches satisfacción, 
pracer, etc.



Para comezar, mostraráselles as fotos dos aparellos 
que se poden atopar no Anexo 2 e preguntaráselles 
sobre o seu uso e sobre o que usan hoxe para substituír 
os devanditos artigos:

Con isto, o alumnado deberá explicar como se 
adaptarían se na súa nova realidade tivesen que ensinar 
con este tipo de obxectos, sen disporen de tecnoloxía 
moderna. 

O obxectivo da dinámica será valorar o feito de que o 
profesorado perdese o contacto presencial co 
alumnado, a proximidade e os recursos empregados 
ata agora, de súpeto, para ter que adaptarse a unha 
nova realidade e utilizar plataformas que non se 
utilizaran antes e proporcionan aos estudantes 
ferramentas para continuar co curso.

Tal como o profesorado, o alumnado tamén tivo que 
adaptarse e aprender

Polo tanto, lanzaranse as seguintes preguntas:

Dinámica das antigüidades  

Para finalizar coa dinámica, a/o mestra/e 
destacará a importancia do profesorado e o 
dereito a unha educación inclusiva, equitativa e 
de calidade. 

Con isto, tamén se mencionará a 
necesidade dun financiamento adecuado para 
que se cumpra este dereito, animando os 
alumnos e alumnas a seren suxeitos activos e 
axentes de cambio na solicitude deste dereito 
tan importante. 

• Que desafíos tiveches que enfrontar para continuar co
 teu proceso educativo? 

• Que botaches de menos ou que che axudaría a facelo
 con máis éxito? (Esta pregunta pódese resolver tanto  
 vendo o que necesitarían para facer a dinámica como  
 o que lles faltou estando na casa durante a 
 corentena. Esta pregunta axudaranos a ligala coa   
 reflexión final).

Despois, o alumnado tirará unha foto-selfie simulando 
a emoción que o uniu coa profesora do testemuño. A 
fotografía debe expresar emocións tanto de forma facial 
coma corporalmente.

Cando reflexionemos sobre as emocións, veremos de 
novo o vídeo para que poidamos identificar as 
emocións que a profesora puido sentir no seu 
proceso de adaptación á pandemia.

Para fomentar o debate, pódense empregar as 
seguintes preguntas orientativas:

• Que sentiches ao escoitar a súa historia?

• A historia que creamos entre todas e todos, dista da
 realidade de Yaniksa?

• Que emocións experimenta a profesora? (Como por
 exemplo, felicidade cando di que vai levarlles as
 tarefas a casa porque ela quere, sorpresa cando sinala
 que non teñen Internet na zona ou ira cando di que
 non dispoñen de recursos para o alumnado).

• Que novas situacións descubriches ao veres o vídeo?

• Cal é a realidade de Yaniksa?

• Por que se dá esta realidade?

• Como actuarías nesa situación?

Aproveitarase para pechar esta actividade rescatando 
os post-its escritos ao comezo e falarase en voz alta se 
se descubriu algo novo sobre as cousas que vos unen 
a Yaniksa e dando a posibilidade de que cambien o 
post-it de posición se agora teñen outra perspectiva. 

Despois de reflexionar sobre a historia desde o punto 
de vista emocional, traballarase a seguinte dinámica 
para seguir afondando no papel do profesorado 
durante a pandemia, e a día de hoxe.

Conectamos desde o emocional  

Conectar 35 min



O/a mestre/a lerá as diferentes aprendizaxes e 
preguntará oralmente ao alumnado se experimentou 
esas aprendizaxes. Entre toda a clase pintaranse as 
aprendizaxes que puideron rescatar da situación 
vivida durante o confinamento, sumadas ao 
traballado na unidade didáctica (tanto desde un 
enfoque emocional como a través das reflexións 
xurdidas) e xunto con aqueles elementos que para 
elas e para eles ten que ter unha escola ideal. 

Estas ideas deben recollerse moi ben e ver cales son 
as máis repetidas ou as que a clase quere resaltar, 
porque hai que escoller neste momento o que nos 
gustaría poder achegar e contar máis adiante no mural 
do centro. Aproveitaremos para gardar todas aquelas 
aprendizaxes recollidas, o que nos axudará a facer o 
mural que explicamos a continuación.

Con iso, durante a Semana de Acción Mundial pola 
Educación, será a hora de crear un mural! Este 
ano, debido ás consecuencias da pandemia, non se 
poderán realizar actividades nas que participen 
multitudes de persoas, como levabamos facendo desde 
hai anos, polo que animamos a cada centro educativo 
a reservar un día, durante a Semana de Acción 
Mundial pola Educación, para que o alumnado do 
centro poida facer un mural, evitando aglomeracións 
á hora de engadir ideas.

A clase, xunto co resto das clases que realizaron a 
Unidade Didáctica, creará un mural no centro no que 

se compartan as aprendizaxes realizadas xunto coa 
historia de Yaniksa e o coñecemento das emocións, no 
que se exporán as condicións que deben cumprirse 
para que se garanta o dereito á educación ODS 4: 
Garantir unha educación inclusiva, equitativa e de 
calidade. 

Unha vez rematado, e dende cada centro educativo, 
animarémosvos a facer unha fotografía do mural, que 
formará parte dunha colaxe final, con todos os centros 
que traballaron a SAME 2021!

Para dinamizar o exercicio, os profesores poden botar 
man das seguintes preguntas:

• Que condicións (materiais, ambientais, financeiras...)
 hai que cumprir para que todas as persoas teñamos  
 acceso á educación? Ocorre isto no teu ámbito 
 educativo?

• Que podemos facer para transformar esta realidade
 como individuos e como sociedade civil?

• Que podo facer para promover o dereito á educación?  
 E como grupo?

• Como podemos expresarnos nun espazo público para
 reivindicar a súa importancia?

• Como podemos conseguir que estas voces cheguen
 aos espazos políticos?

Actividade final: Mural

Na clase proxectaranse ou entregaranse en papel 4 leccións aprendidas durante a 
pandemia, que se poden atopar no Anexo 3. Estas leccións foron seleccionadas entre 
todas as leccións traballadas durante a SAME 2020 no confinamento e que foron 
adaptadas a cada grupo de idade.

Transformar 30 min

Necesitamos unha educación de calidade onde 
cada persoa é acompañada segundo as súas 

capacidades e desenvolvemento.



Anexo 1: Nube de emocións 

 Paz 
interiorÉxito

EuforiaContento
SatisfacciónEntusiasmo
DiversiónAlegría
EstabilidadeFelicidadeAlivio 
TranquilidadeConfianza
OptimismoÉxitoIlusión

Grat if i ca c i ó n
Boh umor

Ira
OdioEnvexaCelos

ImpotenciaRancor
DesconfianzaDesprezo
AgresividadeIndignación
IndiferenzaTensión
ResentimentoRabia
Fu r i a A n t i p at í a
IraHostilidade

Enfado

PánicoTerror
HorrorFobiaTemor

TerrorArrepíoAlarmaMedoSobresalto
Vulnerabil idadeFobia
ArrepíoPánicoTemor
Sobresa l toTerror
HorrorFobiaPánico

MedoEspanto

Espanto

Noxo

Repulsión

Rexeitamento
RepelenciaNoxo

RexeitamentoRepugnancia
R e p u l s i ó nN o xo
RepelenciaRepugnancia
RepulsiónRepulsión

RexeitamentoNoxo
Sorpresa

Asombro
C o n f u s i ó n

PerplexidadeAsombro
ConfusiónDesconcerto
SorpresaAsombro 
ExtrañezaConfusión
PerplexidadeAsombro

SorpresaConfusión

Nostalxia
Tristeza

DorPenaResignación
FracasoMágoaDesgusto
AburrimentoDecepciónSoidade
DesganaAmarguraApatía
PesimismoDesconsolo
SufrimentoFrustración

DesilusiónMorriña
DesánimoDor

Interese Mágoa

Temor

Fonte: Emocións extraídas de: Universo de Emociones, de Rafael Bisquerra, Eduard Punset e PalauGea (2015). 



Anexo 2: Artiluxios



© Ayuda en Acción

Anexo 3: Tarxetas mellores leccións

 
Na casa estamos moi ben cos nosos 
fillos e fillas e entendemos que, 
nestas circunstancias, así ten que 
ser. Pero necesitamos a escola, o 
profesorado e as súas leccións, para 
garantir unha educación completa 
e desde unha relación persoal, 
non a través dun 
ordenador. 

Como profesora, boto moito de menos 
aprender do meu alumnado, as súas 
olladas cómplices e os 
seus sorrisos.

 Agradezo moito o esforzo e o 
agarimo co que está a traballar o 
profesorado e síntome afortunada 
de ter esta oportunidade 
nesta difícil situación.

 

Sen educación, o mundo para.
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PARA A EDUCACIÓN

Financia:


