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Para afrontar este inseperado contratempo de difícil xestión para a rapazada, ofrécese
unha proposta válida para calquer momento do ano, pero cremos que seguro nestes
días se dispón dun tempo que noutras situacións dificilmente se consigue.

A proposta consiste en achegarse á lectura, á escoita e á visualización de películas a

través  dunha  plataforma  chamada  GaliciaLe  (https://www.galiciale.gal/).
Esta é a plataforma de préstamo de libros, revistas, audiolibros e películas en formato
electrónico das bibliotecas públicas galegas que ten por obxectivo facilitar o acceso de
toda  a  cidadanía  á  cultura,  e  por  suposto  tamén  da  rapazada.  Neste  caso  todo  o
alumnado deberá rexistrarse, co consentimento dun adulto e poder acceder a unha
gran variedade de oferta que as bibliotecas públicas de Galicia poñen ao noso dispor,
sempre que a súa conexión a Internet así llo permita.

GaliciaLe proporciona un servizo de préstamo temporal de obras en formato dixital de
temáticas diversas no que os intereses de todas as persoas lectoras terán o seu espazo
(ficción, informática, historia, ocio etc.) e todas as idades o seu lugar.

En GaliciaLe o lector atopará dous catálogos:  un que contén o “Catálogo galego” e
outro que aloxa o “Catálogo en castelán”. As obras incluídas nestas dúas contornas
poderán lerse e visionarse en dispositivos compatibles: tabletas, teléfonos móbiles e
ordenadores persoais. No caso dos libros, poderá facelo, ademáis, desde un lector de
libro electrónico.

Evidentemente, a escolla deberá guiarse por criterios de aconsellables a cada franxa de
idade, pero as posibilidades son tantas como poder escoitar cancións nos audiolibros, e
manexarse no funcionamento dunha biblioteca.

Audición e Linguaxe

A  miña  proposta  para  a  primeira  semana  de  confinamento  quixo  centrarse  na
adaptación a esta nova realidade na que nos vemos mergullados. Por esa razón centrei
a atención no apartado emocional mandando o conto “Rosa contra el virus” que está
orientado a toda a etapa de educación primaria e parte da de infantil.

Considero que é importante, talvez o máis importante neste momento. Por iso intento
contribuír  a  que  se  logre  un  equilibrio  emocional  axeitado.  Por  esa  razón,  as

https://www.galiciale.gal/


actividades (voluntarias) orientáronse nese pilar e na creación como mecanismo para
crear ferramentas para enfrontarse a situacións como a actual.

Así foi que se lles pediu que debuxaran como se sentían, que debuxasen ao virus e
varias ideas para vencelo, recomendóuselles que falaran coas súas familias dos seus
medos  e  de  como  vencelos  para  intentar  establecer  dinámicas  de  comunicación
construtivas, buscar no dicionario as palabras: corentena, saúde, virus e confinamento
e inventar unha canción sobre o coronavirus.

Posteriormente  se  lle  enviou  aos  pais  unha  recomendación  de  como  informar  e
protexer ao teu fillo fronte aos virus que elaborou o Colexio de Psicólogos de Madrid.

https://www.copmadrid.org/web/publicaciones/rosa-contra-el-virus-cuento-para-
explicar-a-los-ninos-y-ninas-el-coronavirus-y-otros-posibles-virus 

Orientadora

Finalmente  pola  miña  parte,  decidín  centrarme  en  posibles  consellos  dados  polo
neuropsicólogo Álvaro Bilbao,  despois  de levar unha semana de confinamento, que
poidan axudar ás familias no seu día a día. 

E xa que isto parece que se alonga, lembrarlles ao alumnado as técnicas de estudo
claras, a través dun mapa conceptual. 

Seguiremos a traballar polo progreso do alumnado, aínda que sexa nestas condicións
tan diferentes.
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