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Duración: 1 hora e 30 minutos.

Materiais: comúns para os tres niveis de infantil: Proxector, altofalantes, cartolinas de cores.
   1º e 2º de infantil: Paus de xeado, cola.
    3º de infantil: Rolo de papel hixiénico gastado, rotuladores, la, cartolina, cola.

Obxectivos: 1. Dar visibilidade ao impacto da COVID-19 nas nenas e nenos.
 
 2. Traballar a temática a través do enfoque Coñecer-Conectar-Transformar:
 
  a. Coñecer a historia do neno do testemuño e as consecuencias de non ter acceso á educación en  
  nenas e nenos.

  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.

Comezaremos esta unidade vendo e escoitando a historia de Eddie. 
A clase verá o vídeo de FISC, coa axuda de pausas e explicacións da/o 
mestra/e, e preguntarase ao alumnado o que pensa da súa historia. Todo 
isto pódese recoller dun xeito común coa rutina de pensamento “vexo, 
penso, pregúntome” (como se mostra no Anexo 1). De tal xeito que se 
reflicta todo o observado no vídeo e se convide tamén a reflexionar e 
profundar desde unha dinámica cooperativa. Pódese pór o vídeo unha 
segunda vez, se for necesario!

Comezamos! Proxéctase a imaxe dos zapatos coa temática:

Protección escolar

Coñecer 20 min

Escoito o que me conta Eddie

https://n9.cl/iwp9v


Para comezar con esta dinámica, a/o mestra/e 
deberá debuxar ou imprimir as seis emocións 
básicas en seis cartolinas de diferentes cores, 
tomando como guía o Anexo 3, co obxectivo de 
que o alumnado poida identificar cada unha delas 
cunha cor.

Botando man das cartolinas e a explicación das 
emocións básicas que se pode atopar no Anexo 2, 
a/o mestra/e explicaraas ao alumnado para que 
este teña un coñecemento sobre a temática.

Medo

Las 6 emociones universales/básicas

SorpresaNoxo

Alegría TristezaIra

Coas emocións básicas explicadas, tocarase música relaxante (pódese reproducir desde esta ligazón: https://www.
youtube.com/watch?v=t_Kd_G7p6ZQ ou elixir ao gusto) e toda a clase pechará os ollos.

O/a mestre/a distribuirá as seis emocións en equipos de traballo cooperativo sen que ningún equipo coñeza a 
emoción dos demais. Deste xeito, irá pasando por cada equipo, achegarase a cada un deles e con proximidade 
informaraos da emoción que lles tocou, ademais, conviría non só dicirllo senón tamén darlles a cartolina coa emoción 
para que o teñan presente durante toda a dinámica. Cando toda a clase abra os ollos, todas e todos saberán a 
emoción que lles tocou no seu equipo. Con isto, cada grupo deberá representar dende o seu sitio, a través das 
expresións corporais e faciais e individualmente sen falar co resto do grupo, a emoción para que o resto dos grupos 
a adiviñen.

Despois de cada actuación, a/o mestra/e fará preguntas ao alumnado dependendo da emoción que representaron. 
As preguntas variarán segundo a emoción:

Alegría
• Que che fai feliz?

• Con quen estabas neses momentos?

• Por que te rías? Eran momentos divertidos?

• Que necesitabamos para sentírmonos ben no 
 confinamento?

Tristeza
• Que te pon triste?

• Durante o confinamento que te puxo triste?

• Que facías cando te sentías soa/ó?

• Con quen estabas neses momentos?

Medo
• Que che asustaba? 

• Pensabas que talvez non puideses volver ao cole? 

• Confesábaslle a quen tiñas preto o que che daba
 medo?

Coñecendo as emocións

Sorpresa
• Pareceuche que o confinamento chegou moi de   
 repente? 

• Pareceuche raro dar as clases coa familia? 

• Fíxoseche raro estar tanto tempo na casa?

Ira
• Enfadácheste durante o confinamento?

• Por que te enfadabas? 

• Con que ou con quen te enfadabas?

Noxo
• Que non che gustou durante o confinamento?

• Hai algo que che causase rexeitamento? 

Con esta dinámica coñeceremos e 
identificaremos as emocións de forma 
individual e compartido de forma 
colectiva.
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1º e 2º infantil: Piruletas das emocións

No Anexo 3 pódese atopar unha folla con diferentes 
emocións para imprimir e entregaráselle ao alumnado 
aquela emoción que sentise durante o 
confinamento, para que a coloree e a pegue nun pau 
de xeado. Cada alumna/o pode facer as emocións que 
precise, dependendo das que considere que sentiu.

A/o mestra/e preguntará por “Quen se sentiu un 
pouco alegre, triste, con medo, con esperanza, con 
rexeitamento, con satisfacción...?” e o alumnado 
levantará a súa emoción pintada, a modo de votación. 
Seguramente o alumnado viaxase por case todas as 
emocións, pero nesta parte da actividade 
centrarémonos nun par delas, as que máis se 
experimentasen durante o tempo de confinamento, por 
iso, cada alumna/o pode escoller máis dunha emoción. 

É importante facerlles ver que na mesma situación cada 
un pode experimentar emocións moi diferentes, non hai 
unha resposta incorrecta. O obxectivo principal é que 
fagan esta tarefa de introspección e sexan 
capaces de recoñecer os seus sentimentos, sexan 
cales sexan. Con isto, a/o mestra/e pedirá ao alumnado 
que explique situacións específicas nas que sentiron 
esta emoción, para aprender a identificalas 
correctamente.

3º infantil: Rolo das emocións

Realizarase unha manualidade baseada na 
representación das emocións traballadas cun rolo 
de papel hixiénico usado, rotuladores, la, cartolina e 
cola ou calquera tipo de material que se poida 
considerar adecuado para iso. Con estes materiais, o 
alumnado creará a emoción ou emocións que 
considere axeitadas, de xeito que a/o mestra/e 
pregunte “Quen se sentiu un pouco alegre, triste, con 
medo, con esperanza...?” e o alumnado levante a súa 
manualidade coa emoción que representase.

Para levar a cabo o obradoiro, recortaranse ollos con 
cartolina branca e preta (o círculo branco será mais 
grande que o preto), pegarase na parte de arriba do rolo 
de papel, abaixo farase a boca, en función da emoción 
que queiramos expresar cambiará. Pódese engadir 
debuxando todo o que expresa a emoción que 
queremos amosar. Podemos engadirlle ás de 
cartolina. 

Con isto, a/o mestra/e pedirá ao alumnado que 
explique situacións específicas nas que sentiron esta 
emoción, para aprender a identificalas correctamente.

Pictoemocións

Algunhas das pictoemocións, que se atopan no Anexo 
4, mostran varias opcións para que a/o mestra/o 
poida adaptar o material segundo as necesidades 
educativas do alumnado.

O alumnado terá que colorear as pictoemocións 
impresas para, posteriormente, votar as preguntas 
da/o mestra/e. Con elas, a/o mestra/e preguntará por 
“Quen se sentiu algo alegre, triste, con medo, 
esperanzado/a...?” e o alumnado levantará a súa 
emoción pintada, a modo de votación, para así 
reflexionar sobre as emocións experimentadas 
durante o confinamento. 

Con isto, a/o mestra/e pedirá ao alumnado que explique 
situacións específicas nas que sentiron esta emoción, 
para aprender a identificalas correctamente.

Finalmente, aproveitaremos todo o 
coñecemento xerado arredor das emocións para 
que o alumnado atope os puntos de unión entre elas/es 
e Eddie. Para isto, a/o mestra/e preguntará que 
emocións puido sentir Eddie para rescatar esas 
emocións sentidas e representadas a través do seu 
relato. Con isto, o profesor animará á clase a tomar as 
manualidades e escoller cales as relacionan coa 
experiencia de Eddie.

Unha vez escollidas, a clase levantarase unha a unha 
para compartir as emocións que identifican en Eddie.

Finalmente, verase o vídeo de novo e a/o mestra/e 
axudará sinalando cales foron estas. Para facilitar, 
podes falar sobre como se sentiu Eddie:

• Alegre: Cando recorda a escola.

• Triste: Cando é consciente de que non pode ir á
 escola.

• Asustado: Cando fala de que o coronavirus está en
 todas partes.

• Preocupado: Cando di que as súas amigas/os están
 con catarro.

Aproveitaremos este último punto para dar 
visibilidade á violación de dereitos sufrida por 
Eddie, xa que o seu dereito á educación non é 
pleno.

Representando as emocións 

A continuación, expresaranse as emocións cun obradoiro que dependerá do 
grupo de idade do alumnado:

Conectar 40 min



O/a mestra/e 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 destacar, xa 
que neste momento hai que escoller o que nos gustaría 
poder achegar e compartir máis adiante no mural do 
centro, que se explica a continuación.

Con iso, durante a Semana de Acción Mundial pola 
Educación, será o momento de crear o ansiado 
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 realizasen a 
Unidade Didáctica, crearán un mural no centro, no que 
se compartirán as aprendizaxes realizadas xunto coa 
historia de Eddie e o coñecemento das emocións, no 
que se reflectirán as características que debería ter 
a escola dos seus soños. 

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:

• Cantas persoas estamos na clase?

• Sabes que hai outros nenos e nenas da túa idade que
 non poden volver a clase?

• Que opinas desta situación?

• Que elementos debe ter a túa escola ideal?

• Se puideses falar cunha/cun representante político/a
 (persoas que toman as decisións), que lle pedirías?

Actividade final: Mural

Na clase proxectaranse ou entregaranse en papel 4 leccións aprendidas durante a 
pandemia, que se poden atopar no Anexo 5. 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 estea acompañada segundo as súas 

capacidades e desenvolvemento.



Anexo 1: Ficha rutina de pensamento

Vexo Penso Pregúntome



Anexo 2: Explicación emocións básicas
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Fonte: https://www.agendamenuda.es/blog/307-las-6-emociones-basicas-para-educar-a-los-ninos-en-inteligencia-emocional 

Sentimento agradable ante unha persoa, desexo ou cousa. Impúlsanos á acción. 
Son moitos os exemplos de alegría nos nenos, desde merendar as súas galletas 
favoritas ata veren os agasallos na mañá dos Reis Magos.

Sentimento de mágoa asociado a unha perda real ou imaxinada. Fainos pedir 
axuda. As situacións nas que os nenos perden algún dos seus xoguetes favoritos 
ou as súas mascotas enferman son momentos de tristeza para eles.

Inseguridade prevista ante un perigo, real ou imaxinado. Axúdanos a sobrevivir xa 
que nos fai actuar con precaución. O encontro con algúns animais ou persoas 
descoñecidas poden ser exemplos de situacións de medo en menores.

Rabia cando as cousas non saen como queremos. Impúlsanos a facer algo para 
resolver un problema. Son moitos os momentos que poden enfadar un neno: 
cando os mandamos durmir, cando teñen que recoller, cando apagamos a TV...

Desagrado respecto a algo ou alguén. Fai que nos afastemos. A situación máis 
típica nos máis pequenos prodúcese cando se enfrontan a certos alimentos que, 
ao causárenlles noxo, rexeitan directamente.

Asombro, desconcerto. Axúdanos a comprender algo novo, porque nos fai buscar 
respostas perante o descoñecido. Fomenta a atención, a exploración e o interese 
ou a curiosidade.

Alegría

Tristeza

Medo

Ira

Noxo

Sorpresa

Miedo
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Medo SorpresaNoxo

Alegría TristezaIra

Anexo 3: Guía para debuxar ou imprimir  
 as emocións en cartolinas



Medo SorpresaNoxo

Alegría TristezaIra
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Ira

Alegría

Tristeza

Medo

Sorpresa Noxo

Fonte: Centro Aragonés para la Comunicación Aumentativa y Alternativa. (s.f.). ARASAAC. http://www.arasaac.org/aac.php

Anexo 4: Pictoemocións 



Anexo 5: Tarxetas mellores leccións

 As nenas e os nenos necesitamos 
educación, axudarnos a medrar, 
creo que non é unha opción, 
senón unha obriga.

 A lección que estou aprendendo 
ten que ver con ser forte e con 
seguir sorrindo, por moi difícil 
que sexa, todos temos 
que traballar duro.

 Durante o confinamento abúrrome 
moito, por iso, cheguei á 
conclusión de que a escola é moi 
importante e que 
quero ir.

 Estou moi a gusto na casa, paso 
máis tempo coa miña nai e toda 
a miña familia, pero tamén boto 
de menos a escola.
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PARA A EDUCACIÓN

Financia:


