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Duración: 1 hora e 30 minutos.

Materiais: Proxector, altofalantes, post-it, tarxetas vermellas e verdes (de cartolina).

Obxectivos: 1. Dar visibilidade ao impacto da COVID-19 en nenas, nenos e adolescentes.
 
 2. Traballar a temática a través do enfoque Coñecer-Conectar-Transformar:
 
  a. Coñecer a historia da cativa do testemuño.

  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.

Para comezar con esta dinámica, o profesor reproducirá o audio coa 
historia de Cristina. Escoitarán o audio (vídeo sen imaxe, proxectarase a 
silueta de Cristina que se atopa no anexo 1) e, en grupos, terán un espazo para 
comentar o que lles pareceu a historia de Cristina, quen cren que pode ser, o 
que hai detrás da súa historia, todo o que se lles ocorra en forma de choiva de 
ideas. Todo isto pódese recoller dun xeito común coa rutina de pensamento 
“vexo, penso, pregúntome” (como se mostra no Anexo 2). 

Deste xeito, reflectirase todo o observado no vídeo e convidaráselles a 
reflexionar e profundar, a súa medida e desde unha dinámica cooperativa. 
O audio pódese reproducir por segunda vez, se for necesario.

Comezamos! Proxéctase a imaxe dos zapatos coa temática:

Risco de 
illamento social

Coñecer 20 min

Escoito a historia de Cristina

https://www.youtube.com/watch?v=zCE7l7iiuao&feature=youtu.be


Para comprender o que une e o que afasta ao alumnado de Cristina nos aspectos emocional, físico, social, 
psicolóxico e outros, proxectarase unha silueta que se atopa no Anexo 1 e a mestra/e preguntará “que nos une a 
Cristina?” e “que nos afasta de Cristina?”. As posibles respostas poden ser: “úneme a Cristina o feito de que botei de 
menos as miñas amigas/os durante o confinamento”, ou “afástame de Cristina o feito de que eu non forme parte dos 
Scouts”, que “proveña doutra zona” e demais. Para responder á pregunta, o alumnado deberá usar post-it, co seguinte 
significado:

Se non sinto que me conecta 
nada a Cristina farei un 
debuxo sinxelo ou escribirei 
unha palabra que reflicta o 
que me afasta desta persoa 
e pegareina lonxe da súa 
foto proxectada.

Post-it lonxe
Se me sinto próxima de 
Cristina farei un sinxelo 
debuxo ou escribirei unha 
palabra que reflicta o que 
me une a esta persoa e 
pegareina preto da 
súa foto proxectada.

Post-it preto

Antes de ver o vídeo, animaremos ao alumnado a preguntarse como é Cristina e 
a investigar coa súa imaxinación.

Despois, a/o mestra/e pregúntalles se queren coñecer a Cristina. 
Proxéctase o vídeo de Scouts de España de 2 minutos co seu 
testemuño.

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

Conectar 40 min

Faise unha reflexión arredor das seguintes preguntas 
de forma oral e entre toda a clase. Preguntas clave:

• Como vai o teu día a día?

• Que sentiches ao escoitar a súa historia?

• Como actuarías ti nesa situación?

Os alumnos reflexionan sobre o seu testemuño a 
través da empatía e das emocións que unen as súas 
historias. Antes coñeceremos as emocións básicas 
para identificalas individualmente e en grupo. Será 
importante pedirlles ao alumnado que se identifique 

a nivel emocional, preguntando se se sentiron coma 
ela, máis alá das semellanzas físicas, de procedencia e 
outros.

Conectar desde o emocional

Para identificar mellor as emocións proponse 
a seguinte dinámica, deseñada para 
reflexionar sobre elas: o bingo das emocións. 
Busca, con diferentes emocións, conectar 
emocionalmente con outras persoas e con 
outras realidades.
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Xogaremos ao bingo pero en vez de identificarmos 
números, as cartas terán emocións, que as irá cantando 
a/o mestra/e. 

Para iso facilítaselle unha listaxe que se atopa no 
Anexo 3, así a/o mestra/e poderá escoller as emocións 
sobre as que lle interese traballar introducindo 
algunha máis complicada nas idades superiores.

O alumnado terá que atopar a emoción no cartón que 
ten impreso ou en liña e ir tachando as que foren tendo, 
cando faga liña, a/o alumna/o en cuestión levantará a 
man e, escollendo unha das emocións que compoñen 
a liña, compartirá unha experiencia vivida con esa 
emoción.

Para traballar o tema das emocións con maior 
profundidade, animarase ao grupo a compartir os 
seus pensamentos sobre o que comentou o ou a 
compañeiro/a e deixarase un espazo para que 
pregunten sobre as emocións que descoñecían para 
que toda a clase entenda o seu significado e amplíe o 
seu vocabulario emocional. Será importante ter como 
referencia as emocións nas que estivemos traballando, 

para que o alumnado as poida seguir identificando e as 
comprenda mellor.

O bingo das emocións

Aproveitaremos este coñecemento das 
emocións para relacionalas con aquelas que 
puido vivir Cristina no confinamento e 
despois. Conseguirémolo a través da dinámica 
das tarxetas.

Dinámica das tarxetas

Antes de comezar coa dinámica das 
tarxetas, a/o mestra/e explicará as 
emocións ao alumnado, utilizando 
as explicacións presentes no 
Anexo 4.

Entregaranse tarxetas vermellas e verdes ao alumnado, 
que empregarán para votar se están de acordo ou non 
coas cuestións formuladas polo/a mestra/e:

• Pasouche o mesmo que a Cristina?

• A experiencia de estudar desde casa foi positiva?

• Sentiches algunha emoción similar á de Cristina?
 (Podes revisar o vídeo para animar a responder
 a esta pregunta).

• Botaches de menos os/as teus/túas amigos/as?

• Botas de menos poder xogar coas/os túas/teus 
 amigas/os?

• Sentiches medo durante o confinamento?

• Sentiches ilusión por volveres ás clases?

Ao observar a resposta do alumnado, será 
interesante preguntar as razóns polas que votaron 
verde ou vermello, para reflexionar sobre a temática 
do illamento social. Pódense usar: 

• Como te sentiches ao volver á clase?

• Custouche falar cos teus amigos? 

• Falaches máis coa túa nai, co teu pai, avoa, avó, 
 irmá, irmán?

Tamén podemos animar o alumnado a usar a expresión 
facial e corporal para responder ás preguntas. 

Para finalizar, deberán sacar unha pequena conclusión 
sobre as similitudes e diferenzas comentadas. Para iso, 
aproveitaremos as tarxetas verdes e vermellas para 
saber por que saíron máis tarxetas verdes (ou vermellas) 
e que significado ten isto. 

Se saen máis tarxetas verdes, veremos que, aínda que 
a nosa realidade non é idéntica á de Cristina, temos 
moitos puntos en común, incluída a importancia do 
acceso a unha educación de calidade. Tamén 
podemos preguntarlle ao alumnado que antes colocara 
o seu post-it lonxe da silueta de Cristina se despois 
desta actividade agora se sente máis preto e se quere 
cambiar a posición do post-it.

Distribuíndo as tarxetas veremos se a 
sensación xeral da clase é de proximidade ou 
distancia con Cristina, e poderemos interpretar 
as razóns polas que isto ocorre.



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 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, crearán un mural no centro, no que 
se compartirán as aprendizaxes realizadas xunto coa 
historia de Cristina 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:

• Cales son as novas aprendizaxes nestes meses do
 curso?

• Que consecuencias pode xerar o feito de non ir á
 escola?

• Que é necesario para garantir o acceso á educación
 das nenas, nenos e adolescentes?

• 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 4. 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: Silueta



Anexo 2: Ficha rutina de pensamento

Vexo Penso Pregúntome



Anexo 3: O bingo das emocións

Satisfacción

Paz interior

Estabilidade

Felicidade

Tranquilidade

Alegría

Solidariedade

Respecto

Confianza

Gratitude

Empatía

Interese

Admiración

Cariño

Paciencia

Bo humor

Divertido 

Contento

Optimismo

Alivio

Nesta lista están todas as emocións que se recollen nos cartóns do Bingo. A idea non é que vaian en orde, 
senón escoller as que sexan máis interesantes para traballar, sendo capaces de facer aclaracións e 
preguntando que entenden por X emoción. Isto podería fomentar a participación dos estudantes, detérense 
nunha emoción específica e preguntar a quen se lle ocorre unha situación na que experimentaron esa emoción. 

Euforia

Ira

Odio

Envexa

Impotencia

Celos

Desconfianza

Menosprezo

Agresividade

Indignación 

Indiferenza

Tensión

Resentimento

Susto

Pánico

Medo

Horror

Fobia

Temor

Terror

Tristeza

Desgusto

Fracaso

Aburrimento

Soidade

Nostalxia

Desgana

Resignación

Dor

Pesimismo

Sufrimento 

Frustración

Nostalxia

Mágoa

Noxo

Rexeitamento

Sorpresa 

Confusión 

Vergoña

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



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

Anexo 4: Explicación emocións básicas

© Ayuda en Acción

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

Las 6 emociones universales/básicas

SorpresaAsco

Alegría TristezaIra
Miedo

Las 6 emociones universales/básicas

SorpresaAsco

Alegría TristezaIra

Medo

Las 6 emociones universales/básicas

SorpresaNoxo

Alegría TristezaIra

Miedo

Las 6 emociones universales/básicas

SorpresaAsco

Alegría TristezaIra

Medo

Las 6 emociones universales/básicas

SorpresaNoxo

Alegría TristezaIra
Miedo

Las 6 emociones universales/básicas

SorpresaAsco

Alegría TristezaIra



Anexo 5: Tarxetas mellores leccións

 Gústame facer os deberes, pero 
na casa porque coa miña nai e o 
meu pai aprendín moitas cousas.

 

É máis difícil aprender sen as 
miñas profesoras e agora valóroo 
máis.

 Aprendín o importante que é ter 
unha profesora para facer as 
clases, pero en persoa, non en 
liña.

 

Co coñecemento que nos deu a 
educación, podemos cambiar o 
mundo.
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PARA A EDUCACIÓN

Financia:


