
E agora, como entretemos aos nenos na casa? 

O neuropsicólogo Álvaro Bilbao danos unha serie de consellos para sobrevivir de 

portas para a dentro (resumo dun dos seus últimos artigos). 

 

A estas alturas casi todos saben os efectos da presenza no noso 

país do coronavirus, transformando por completo a nosas vidas. Pero 

tamén hai que dicir que son os máis pequenos os que mellor saben 

adaptarse ás novas rutinas. Porque se hai algo que teñen claro os 

expertos é que hai que mantelas, organizarse, programar unha serie de 

actividades para levar mellor este peche. E isto tamén é cousa de 

nenos. 

- Programar o día. De menos (ao levantarse teñen máis enerxía) a 

máis axuda dos pais. 

Almorzo, aseo persoal, vestido, recoller o cuarto, realización de 

tarefas escolares, xogo libre, ler, cantar cancións, xogos de mesa, 

poñer a mesa, recollela,… E chegamos ao mediodía sen tele! 

Unha axenda non moi apretada, pois xa o feito de estar na casa xa 

lles supón unha contención. 

Co entretemento evitaremos o bucle de “e agora que facemos?”. 

Os nenos teñen necesidades básicas de afecto, de socialización, 

de movemento, que deben cubrir. Os adultos estamos para 

posibilitar iso. 

- Evitar as pantallas. Podemos abrir a man. 

Álvaro Bilbao, unha persoa de poucas pantallas, opina que dadas 

as circunstancias, debemos de ser máis flexibles coas normas que 

temos establecidas. Aconsella un uso “de pouco tempo ou para 

que nos saquen dalgún apuro”. Propón acotar a TV a 

determinados momentos do día (despois de comer ou do baño), 

pero asegura que pola mañá “non a necesitan”. 

En relación as apps, este experto asegura que o estudos 

científicos non avalan que desenvolvan a intelixencia dos máis 

pequenos. “É máis fume que realidade”, di. O que precisan é 

xogar, que os pais falen con eles, facer quebracabezas, debuxar, 

ordenar,… 

 



- Afecta o peche? Peor comportamento. 

As consecuencias da corentena chegarán nos nenos 

principalmente porque son os que menos excusas teñen para 

respirar algo de aire fresco. Estarán máis irascibles, máis 

apáticos, máis desobedientes quizais, poden aparecer pesadelos 

ou terrores nocturnos, pelexas entre irmáns,… Debemos ser 

pacientes (aínda que vai sendo máis difícil) e saber atallalas a 

tempo porque poden ir a máis, manter unha actitude positiva e a 

orde. 

- E os amigos? Non perder o contacto. 

Entenden a situación á súa maneira, polo que os expertos 

recalcan a importancia de falarlles, preguntarlles como están, 

como se sinten, de explicarlles coas súas palabras o que está a 

pasar, de resolverlles os medos, as dúbidas,… É bo que sigan en 

contacto con nenos da súa idade, que falen cos amigos da escola 

(a través dunha videochamada) para que vexan que están aí 

como eles. Así soben o seu ánimo.  

Isto deberiamolo trasladar ao ámbito familiar. 

 

 

Aínda que todo isto no contexto rural lévase mellor, a que siiiiii? 

 

Moito ánimo!!! que o imos superar. 

 

 


