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NOVA REALIDADE, NOVOS HÁBITOS

Como todos sabemos a realidade que estamos vivindo obríganos a modificar

hábitos, a tomar medidas que noutros contextos veríamos impensables.

Se aos adultos nos resulta difícil asumir estas novidades, podemos supoñer o

que lles supón a nivel adaptativo ao noso alumnado, que por norma xeral

precisa de rutinas estables e con poucas modificacións.

Tendo isto en conta debemos poñernos mans a obra canto antes, empezar a

introducir as novas rutinas como hábitos cotiás coa colaboración

imprescindible das familias.

Pouco a pouco moito do noso alumnado vai adquirir rutinas que axudarán a

comezar o próximo curso en condicións de seguridade, que garantan a súa

presenza no centro e tamén a do resto dos profesionais que nel traballamos.
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POR ONDE EMPEZO?

 Sempre debemos pensar que os nenos e nenas van conseguir adaptarse as novas rutinas.

 Como pais e nais do noso alumnado sabedes en que punto hai que empezar a traballar con 

cada un deles

 Debemos deixar que se familiaricen cos materiais que van ter que utilizar para garantir a 

súa propia seguridade e a dos demais, deixa que xogue coa máscara antes de porlla.

 Debemos dar masaxes nas súas mans con xel desinfectante para que noten a súa textura, 

impedindo que o metan na boca

 Nós somos o seu modelo a seguir, así que é moi positivo que nos vexan poñendo a 

máscara antes de saír da casa e que nos escoiten verbalizar “ teño que poñer a máscara 

para non contaxiar a ninguén” que nos vexan botar o xel desinfectante “teño que limpar as 

mans”…

 Que nos vexan sinalar as normas (pictogramas) antes de saír da casa. 



z

FRASES QUE PODEN AXUDAR
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DEBEMOS APRENDER A CONVIVIR 
COAS NOVAS NORMAS

 Coa colaboración de todos, cada un dende as súas

circunstancias e posibilidades, debemos axudar aos nosos

nenos e nenas a adaptarse a estas novas rutinas, canto antes o

consigamos, antes volveremos a nova realidade con garantías

de seguridade para todos e todas.

 Moitas grazas familias! grazas ao voso gran esforzo, e co noso

apoio e compromiso conseguirémolo!
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 UNHA APERTA DENDE O DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

DO CEE “MIÑO”


