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ORIENTACIÓNS para a situación familiar de CONFINAMENTO 

Estimadas familias do CEIP Mestres Goldar, 
 
Todos e todas somos conscientes da incerteza á que nos enfrontamos actualmente debido ao 
confinamento nas nosas casas pola situación do Estado de Alarma no noso país e a 
propagación do Coronavirus Covid-19 no mundo.  
Vivimos unha nova situación que nos fai afrontar, de xeito individual e colectivo, grandes 
retos que requiren de todo o noso esforzo e colaboración social. 
No medio da incerteza e temor coa que vivimos nestos momentos, dende o departamento de 
orientación do noso centro queremos compartir convosco unha mensaxe cívica e 
responsable. 
Temos que intentar que a familia non se vexa afectada por información alarmante, polo que 
é recomendable buscar espazos personais de silencio, calma e claridade mental. 
É necesario conectar coa nosa responsabilidade individual e colectiva. Durante o 
desenvolvemento da epidemia e dado o seu carácter dinámico, é bo chegar a ter un enfoque 
pragmático, responsable e consciente  para adaptarnos a cada nova situación.  
 
Estas son algunhas das recomendacións mais básicas que estivemos recopilando nestes 
primeiros días entre psicólogos e expertos en situacións de crises e que ofrecemos aos 
adultos para unha mellor situación de confinamento coas súas familias. Agardamos que as 
poñades en práctica e vos sexan de utilidade: 
 
Limita a información que che resulta tóxica: infórmate so o necesario 
Se atopas que as novas dos informativos te están a estresar, é importante atopar un 
equilibrio. Non se trata de evitalos. É bo manterse informado, pero limitando o consumo de 
novas se notas que se volven tóxicas e molestas.  
Informarse unha vez ao día é suficiente, escollede o momento do día que menos vos 
perturbe. 
 
Comunícate con responsabilidade e estreita lazos coa familia e amigos 
Intenta saír do “enganche” co wasap, consúltao en momentos concretos puntuais e non 
consumas mensaxes alarmistas que te xeren medo ou angustia.  
Tampouco consumas o teu tempo con mensaxes e reenvíos de entretemento inútiles que se 
repiten unha e outra vez. Nin consumas “telebasura”.  
Aproveita mellor o teu prezado tempo en actividades que te enriquezcan (lectura, estudo, 
traballo, lecer compartido coa familia…). 
As autoridades solicitan que non consumamos datos de internet innecesariamente para non 
sobrecargar o sistema. Utiliza o teléfono fixo en vez do móbil para chamar á familia  e 
amigos que se atopan confinadas noutras vivendas, sobre todo aos avós e avoas. Pídelle aos 
pequen@s que collan un hábito diario de comunicación cos seu maiores a través do 
teléfono, xa que é necesario e moi saudable manter o contacto social a través da voz. 
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Establece bos hábitos diarios: nutrición e exercicio físico 
Se na familia sodes dos que teñen costume de comer ou cear fronte ao televisor, ou mirando 
ou lendo as noticias no móbil, recomendamos cambiar de hábito e empezar un hábito de 
nutrición san con atención plena, para apreciar de verdade o que estás a comer e gozar 
plenamente dese momento en familia.  
Polo tanto para isto é necesario deixar os móbiles e tablets fora da mesa mentres comemos, 
aproveitando para establecer unha boa comunicación cos nenos e nenas mentras comedes 
xuntos. Aproveitade para prestarlles atención e escoitar ás súas inquedanzas, pensamentos e 
ás súas formas de ver e vivir esta situación. Aproveitade estos momentos para transmitirlles 
calma, agarimo, esperanza e seguridade. 
Este tamén é un bo momento para iniciarnos nun hábito diario de exercicio físico, que 
podedes facer sos ou en familia, seguindo algún tutorial por internet, escollendo a 
modalidade que mellor vos encaixe (ioga, pilates, aeróbic, baile, zumba, etc….) 
 
Organizade os tempos do día: facede un HORARIO DE ACTIVIDADES 
É básica unha boa organización do tempo, tanto para lograr unha boa convivencia como 
para que o tempo que teñamos que estar confinados sexa mais productivo, agradable e nos 
xenere sensacións de autocompetencia. Madrugade coma sempre e non trasnochedes. 
Recomendamos facer un horario diario ou semanal en papel e poñelo nun lugar visible. Un 
para os nen@s e outro tamén para os adultos, cos tempos e horas para as actividades e para 
os tempos das tarefas de autocoidado e domésticas, lembrando que os nenos poden 
participar e responsabilizarse en moitas destas tarefas domésticas; polo que estas figurarían 
como “tarefas compartidas” se precisa axuda ou “tarefas asignadas” se as fan sos. 
Aproveitade esta situación de confinamento para que os pequen@s se vaian facendo mais 
responsables e colaboradores nas tarefas domésticas (recollida de habitacións e espazos 
comúns, colaborar para cociñar, poñer/quitar a mesa, recoller as roupas, poñer lavadoras, 
tender a roupa, facer postres….) segundo a súa idade e capacidades. Pensade que poden 
aprender rápido e a competencia que adquiran lles fará sentirse mellor, ademais de 
axudarlles a medrar. 
Terán que adicarlle un tempo diario ás tarefas do cole que indican as titorías.  
Dentro dese tempo haberá unha parte de tempo autónomo e outra parte inicial e final onde 
requerirán a supervisión do adulto (pero lembrade que non se trata de que fagades os 
deberes por eles, nin de que eses tempos se convirtan en momentos de loita interminable). 
Concretade a tarefa de cada día para que podan centrarse.  
Tamén, se tedes a posibilidade de conciliar co voso traballo, podedes organizar actividades 
lúdicas e creativas, plásticas ou de xogo compartido entre adultos e nen@s. Tamén podedes 
escribir cartas aos seres queridos ou cartas para os enfermos ingresados nos hospitales. 
 

Moitas ánimo e forzas para levar esta situación con responsabilidade compartida. 
Entre tod@s o lograremos.  

Unha forte aperta. 
-O equipo do Departamento de Orientación. 


