
Procurar a calma na corentena 
 

O período de corentena que comparte cada familia na casa é unha 
oportunidade preciosa para facer actividades que decote non sen 

fan nas que participen todos os seus membros ou para que cada 
persoa dedique máis tempo a algunhas das súas actividades 

preferidas.  
 

No en tanto, probablemente, nestes días non todo vai ser un camiño 
de rosas, xa que aparecerán momentos de tensión («estrés») 

froito dunha situación excepcional que sentimos como ameaza (o 

perigo do contaxio do coronavirus, o medo ao desabastecemento de 
produtos básicos, o afastamento dalgúns familiares e amizades...) ou 

simplemente provocados polos intereses de cada persoa da casa 
(sexan maiores ou crianzas) confrontados nun espazo reducido 

durante un tempo prolongado. 
   

Xestionar eses momentos de tensión, procurando experimentar o 
alivio de librarnos do peso do que nos ameaza (ansiedade, 

medos, aborrecemento, cansazo...) e recuperando a serenidade e a 
calma durante o maior tempo posible, é unha das claves para 

soportar este confinamento obrigado. 
 

Xestión emocional para as que contamos con orientacións como as 
proporcionadas polo grupo de emerxencias do Colexio Oficial de 

Psicoloxía de Galicia [vídeo cinco minutos], que insisten na 

necesidade de que cada familia organice o seu horario diario, 
que só traslade información que sirva para coidarse e previr o 

contaxio e que as persoas maiores respondan as preguntas das 
crianzas de forma clara e sen mentirlles, demostrando así que 

poden confiar nelas.  
 

Nesa xestión familiar do tempo de confinamento é importante 
diferenciar as rutinas dos días de traballo (nos que a rapazada 

realiza tarefas escolares) dos da fin de semana, nos que se 
poderían realizar outro tipo de actividades. Por ventura cada familia 

pode escoller entre as propostas publicadas estes días: «70 ideas 
doadas para xogar en casa», «30 plans divertidos para facer esta 

corentena», «Ideas para pasar estos días en casa con niños».  
 

Como tamén axudan a encalmar na corentena as receitas que 

propoñen no blog Bolboretas no bandullo, para crianzas e maiores e 
converter a cociña en laboratorio de experimentación e creación e 

espazo para a lectura. Ou os momentos de calma proporcionados 
polas visitas virtuais en tempo real ou breves sesións de milndfulnes, 

entre outras posibilidades a explorar por cada familia. 
 

https://copgalicia.gal/
https://copgalicia.gal/
https://youtu.be/GQXIdi4kJRE
https://www.pearltrees.com/ceiplaredo/departamento-de-orientacion/id18719527
https://bretemas.gal/wp-content/uploads/2020/03/70_ideas_faciles_para_jugar_en_casa.jpg
https://bretemas.gal/wp-content/uploads/2020/03/70_ideas_faciles_para_jugar_en_casa.jpg
https://bretemas.gal/wp-content/uploads/2020/03/30-planes-divertidos-para-hacer-esta-cuarentena.pdf
https://bretemas.gal/wp-content/uploads/2020/03/30-planes-divertidos-para-hacer-esta-cuarentena.pdf
https://bretemas.gal/wp-content/uploads/2020/03/IDEAS-PARA-HACER-CON-LOS-NIÑOS-EN-CASA.pdf.pdf
http://www.bolboretasnobandullo.com/
https://www.xerais.gal/libro.php?id=5535157
https://www.skylinewebcams.com/es/webcam/italia/veneto/venezia/piazza-san-marco.html
https://vivirmindfulness.com/educar/11-ejercicios-de-mindfulness-para-ninos


Boa fin de semana! 

 
Manuel Bragado 

Orientador do CEIP Cedeira 

 
 

 


