
 

PAUTAS DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN ANTE O 

CONFINAMENTO E O TELETRABALLO 

A situación de confinamento na casa que estamos vivindo non resulta fácil para ninguén, 

é unha dura proba para todos/as, tamén para os nenos e nenas. Hai que intentar sacar o 

lado positivo de todo isto e aproveitar para pasar tempo de calidade cos nosos fillos e 

fillas, xogar e facer cousas xuntos (xogos de mesa, quebracabezas, actividade física, 

cociña, tarefas domésticas, bailar, pintar, ler contos, manualidades…) .  

En xeral, empregando o sentido común, todos temos que intentar: 

1. ORGANIZARNOS. Hai que manter as rutinas familiares, as rutinas dan 

seguridade. Non debemos ceder á tentación de quedarnos en pixama e relaxar 

hábitos de orde e limpeza, os nenos/as  poden colaborar en tarefas domésticas 

adecuadas á súa idade e fomentar así a súa autonomía. Evitar levantarse moi 

tarde e deitarse moi tarde tamén. Hai que organizar un tempo para o traballo 

escolar (a actividade mental é básica nestes momentos) e tamén para actividades 

de ocio, regulando o tempo de videoxogos. E non esquecer tamén un momento 

para a socialización: falar cos amigos/as e familiares, así como tempo para o 

exercicio físico, moi importante para a nosa saúde mental nestes momentos.  

Podemos facer un horario coas actividades diarias e poñelo nun lugar visible 

como axuda á organización, distinguindo a semana da fin de semana, onde 

faremos máis actividades de ocio.   

Haberá momentos en que se aburran,  será unha gran aprendizaxe para eles e 

debemos permitilo. E tamén podemos puntualmente sorprendelos con actividades 

distintas e divertidas para romper a rutina, como disfrazarse, unha merenda 

especial… 

2. A NIVEL EMOCIONAL, MANTER A CALMA E CONTROLAR O ESTRÉS.  É 

normal estar preocupados pola saúde e alterados ante unha nova situación, novas 

rutinas, teletraballo… Pero temos que intentar que isto chegue aos nenos e nenas 

o menos posible, explicar ben a situación cunha linguaxe adaptada á súa idade e 

sen alarmar, normalizando o máis posible e mantendo unha ACTITUDE 

POSITIVA. É importante que os nenos/as falen dos seus temores, hai que 

axudarlles a expresar as súas emocións, cada un ten a súa forma de enfrontarse  

a elas e nalgún caso pode verse afectado o sono ou estar irritables e nerviosos. 

Para iso os adultos tamén podemos expresar os nosos temores (a nivel que 

eles/elas podan entender e non os alarmen máis, claro) e explicar como os 



 

xestionamos. E empregar técnicas de distracción para que non dean moitas 

voltas aos seus pensamentos negativos. 

É un bo momento para traballar a tolerancia á frustración, algo que é complicado 

para os nosos nenos-as en xeral, teñen que aprender a esperar. 

Os maiores debemos dar exemplo de normalidade e tamén controlar a 

información que lles chega por medio da televisión, redes sociais… 

É importante neste contexto ser un pouco flexible e ter paciencia. Ás veces as 

rabechas e a rebeldía que poden mostrar os nenos/as son só formas de 

exteriorizar o seu medo o a súa intranquilidade. Debemos entendelos e canalizar 

as súas emocións falando con eles, ou mediante vídeos ou contos… 

3. TRABALLO DO ALUMNADO: Cada titor/a xa ten contactado coas familias e  

está posto en marcha o sistema mediante o cal vos enviarán as actividades de 

repaso e reforzo para os vosos fillos e fillas, de todas as áreas do currículo. É 

importante que eses traballos poidan, na medida do posible, volver feitos ao 

profesor/a, mediante o sistema que cada quen teña habilitado (classdojo, correo 

electrónico…) para poder detectar calquera necesidade e poder axudar dun xeito 

o máis individualizado posible.  

Debedes traballar todos os días un pouco, cun mesmo horario e dun xeito 

sistemático. Non esquezamos que o espazo que teñan para traballar debe ser 

tranquilo, con poucos elementos para a distracción e que é importante ter 

momentos de descanso para un mellor aproveitamento do tempo. 

No caso das videoconferencias, é importante que vos conectedes á hora 

programada e que avisedes ao profesor/a de calquera anomalía que poidades ter. 

Procurade conectarvos dende un sitio tranquilo e evitar os ruídos que podan 

afectar á comunicación. E ter o traballo feito, as dúbidas anotadas e todo 

preparado cerca de vós. 

O departamento de orientación está á vosa disposición e a dos titores/as para 

calquera  adaptación de materiais, reforzo ou axuda. Podedes contactar con nós 

a través dos mestres/as titores. 

4. CONCILIAR O TELETRABALLO dos pais/nais cos nenos/as na casa. É normal 

que os nosos fillos/as, sobre todo os máis pequenos, tarden en comprender e 

respectar os momentos de traballo na casa dos pais. Pautas que debemos seguir: 

 Manter espazos separados, habilitar un cuarto como despacho, por exemplo. 

 Explicarlles o tempo que teñen que respectar e non interrompernos. Cun 

reloxo de agullas entenden mellor o tempo que ten que pasar, “cando esta 

agulla chegue aquí e esta outra aquí…”. 



 

 Anticipar os conflitos, explicarlles que deben facer en determinadas 

ocasións para non ter que interromper o traballo dos pais. Por exemplo, se 

xurde un conflito entre irmáns… poden anotarllo e logo fálase, ou como 

facer se non entenden unha tarefa… 

 Intentar rebaixar as nosas expectativas, organizar ben o tempo, poñerse de 

acordo coa parella e traballar por quendas, se é posible. 

 Manter aos nenos/as ocupados con tarefas axeitadas mentres 

teletraballamos. 

5.  SE OS PAIS TRABALLAN FÓRA, debemos explicarlles ben a situación aos 

nosos fillos/as e os motivos polos que nós si debemos saír a traballar; deixar 

explicado un horario coas tarefas que poden realizar, adecuadas a cada 

situación; evitar que abusen dos videoxogos e extremar as precaucións no uso 

de internet e das redes sociais, son momentos complicados tamén neste senso 

e os perigos aumentan. Por outra banda, debemos facerlles entender a situación 

dos coidadores que vaian a ter nese tempo, moitas veces avós, para que 

empaticen con eles, e colaboren a crear un bo ambiente, sen esquecer as medidas 

hixiénicas.  

Todas as familias debedes estar en contacto cos titores e titoras e expresar calquera 

dificultade así como recorrer por medio deles ao departamento de orientación sempre 

que o consideredes necesario. 

Na páxina web do colexio tendes moitas propostas de actividades de todo tipo (así 

como un recompilatorio de páxinas web moi interesantes), tanto escolares, como 

emocionais, e tamén para alumnado con necesidades educativas, pero non dubidedes en 

recorrer a nós para calquera recomendación individualizada. 

Suxerímosvos tamén a guía do colexio de psicólogos de Madrid con pautas para estes 

momentos e para o traballo dos nenos na casa: “Guía de orientaciones psicoeducativas 

para familias”. 

Moito ánimo a todos e todas. Esperemos que pronto podamos vernos e seguro que 

valoraremos máis as actividades escolares e poder estar todos xuntos. Unha aperta moi 

grande. 
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