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Todo irá ben! 



Hai que ter claro que se trata dunha
situación transitoria e temporal

• O confinamiento en casa, derivado das medidas de
prevención para facer fronte ao coronavirus, é unha
situación excepcional, que, sen dúbida, altera a
dinámica e a rutina de calquera familia e pode xerar
alteracións emocionais ou de conduta nos nenos e
nenas cun trastorno do espectro do autismo (TEA).



Cómo viven os nenos e nenas con TEA 
este confinamento?

• O confinamiento en casa de persoas con TEA pode xerar unha
resposta emocional e conductual variable segundo as características resposta emocional e conductual variable segundo as características 
da familia e do fillo ou filla con TEA.

• Haberá persoas con TEA que se sentirán tranquilas en casa e 
contentas de estar coa súa familia. Si é así, aproveitade para facer
rutinas conxuntas e para compartir intereses.

• Outras persoas poden sentirse preocupadas pola situación. Neste
caso recoméndase facer un uso adecuado da información 
relacionada co coronavirus e o motivo do illamento.



O confinamiento en casa de persoas con TEA 
podería xerar outras alteracións como:

• Aumento de condutas repetitivas, porque a persoa abúrrese ou por • Aumento de condutas repetitivas, porque a persoa abúrrese ou por 
necesidade de autorregularse

• Aumento de condutas disruptivas ou problemas de conduta, ao non 
entender que non poden saír de casa ou facer as actividades que 
habitualmente fan.

• Aumento da irritabilidad ou a ansiedade (desregulación emocional).

Estas condutas e outras novas poderían ser previsibles nun
contexto como este.



O obxectivo é non xerar ansiedade
cara ao coronavirus e normalizar 

ao máximo as medidas de hixiene.

• A algunhas persoas pódelles ser útil facelo de forma 
lúdica con xogos e cancións.



• No caso de que aumenten nos nenos e nenas os rituais de 
limpeza ou as preguntas repetitivas por medo a 

• No caso de que aumenten nos nenos e nenas os rituais de 
limpeza ou as preguntas repetitivas por medo a 
contaxiarse,  hai que limitalas no tempo ou frecuencia, e 
intentar distraer á persoa con outra actividade o resto do 
tempo.

• Por exemplo, pode axudar delimitar un momento do día 
para falar do tema, e ocupar o resto do tempo con outras
actividades gratificantes.



Si nalgún momento a persoa con TEA 
ponse nerviosa ou se angustia polo 

contexto do coronavirus…

• Pode funcionar utilizar contos ou historias sinxelas que 
lle expliquen que está pasando

• Así como propoñer outras opcións e cambiar o foco de 
atención, por exemplo, pintar, falar dos seus intereses, 
mirar un conto, ler un libro ou facer rutinas cotiás
agradables.



Como facer fronte as alteracións? 
- Inclúe na xornada actividades gratificantes

• Durante o período de illamento, o obxectivo é 
distraer e ocupar aos nenos e nenas para 
poder pasar as horas do mellor xeito posible e 
evitar a descompensación da súa conduta.



Dámosche algunhas indicacións para poder 
facer fronte e xestionar as posibles alteracións:

• Intentar seguir unha mesma estrutura e horario utilizando o recurso que mellor se 
adapte ao teu fillo ou filla. Exemplos: horario con pictogramas, horario escrito, 
axenda con imaxes.

• Intercalar neste horario actividades que sexan variadas, tales como: moverse, estar 
sentado, xogo libre, tarefas na mesa.

• Manter o horario habitual na medida do posible, respectando os ritmos de soño e 
alimentación da persoa con TEA.

• Permitir acceso e tempo para condutas de regulación emocional. Xeralmente estas 
conduta e estereotipias en persoas con TEA están ligadas á sensorialidade e conduta e estereotipias en persoas con TEA están ligadas á sensorialidade e 
axúdalles a estar máis tranquilas

• Todo o que sexa realizar movemento pode ser de gran axuda para xestionar o 
confinamiento.

• Débese dar prioridade a un confinamiento "xestionable". Podemos ser máis
flexibles en canto á demanda en tarefas académicas, o tempo investido en 
condutas repetitivas ou no uso de pantallas e outros dispositivos dixitais. Con todo, 
na medida do posible, pode ser de gran utilidade que quede establecido cando e 
durante canto tempo poden acceder a dispositivos dixitais ao seu alcance.

• Nalgúns casos pode ser unha gran oportunidade para compartir co adulto 
referente actividades do seu interese. É importante deixar que sexan os nosos
fillos e fillas os que nos mostren que queren facer.



PROPOSTAS DE ACTIVIDADES A REALIZAR 
COS MÁIS PEQUENOS

• Axudar a preparar a comida, facer postres.
• Crear circuítos de saltar, túneles, esconderse ou

enrollarse en mantas, chutar pelotas feitas en casa.
• Masaxear, dedicar máis tempo ás actividades de baño.
• Xogar a xogos sensoriais con fariña, legumes, cheiros• Xogar a xogos sensoriais con fariña, legumes, cheiros

con especias ou outros.
• Escoitar música e bailar.
• Xogos manipulativos con obxectos, caixa de formas, 

puzzles, circuítos de pelotas, vías de trens, coches e 
parkings.



PROPOSTAS DE ACTIVIDADES A REALIZAR 
COS MÁIS MAIORES

• (As actividades anteriores no caso de que lles gusten).

• Facer receitas de cociña e recollelas por escrito ou facer titoriales
grabados en video cos seus postres preferidos de repostería…grabados en video cos seus postres preferidos de repostería…

• Xogo con bonecos, disfraces.
• Manualidades como pinturas, debuxo, papiroflexia, globoflexia, 

plastilina...
• Xogos de mesa.
• Uso dos dispositivos dixitais e pantallas de forma compartida, é 

dicir, deixando que mostren que lles interesa, a quen seguen, que 
lles gusta, a que xogan... e facelo con eles.



Si o meu fillo ou filla require saír á rúa. 
Podemos saír?

• Durante a crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, as persoas con 
TEA que teñan alteracións conductuais están habilitadas para saír
á rúa cun acompañante, a condición de que se respecten as 
medidas necesarias para evitar o contaxio por coronavirus. Esta 
medida queda recollida no Boletín Oficial do Estado (BOE) a data 20 
de marzo de 2020.
Se recomenda facelo levando encima o certificado de discapacidade
ou a prescripción do médico. Para máis información podes 
contactar coa túa pediatra. 
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Ánimo familias!
E coidádevos moito!

Esta situación a superaremos entre Esta situación a superaremos entre 
tod@s!!
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