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REPERCUSIÓNS DO CONFINAMENTO EN NENOS/AS E 

PROXENITORES 

 

Non existen estudios ao respecto sobre as consecuencias en nenos/as dun 

confinamento prolongado na casa, pero debemos estar tranquilos porque semella 

que non terá secuelas a longo prazo. 

 

Semella que o confinamento está a ter repercusións máis negativas para os 

proxenitores, polo momento. Os adultos temos que, ademais de traballar en moitos 

casos desde a casa (ou fóra), ocuparnos da cociña, da orde na casa, do ensino dos 

menores e de coidar a convivencia. 

 

A este estrés únese a preocupación de moitos pais e nais polos posibles efectos 

psicolóxicos que pode ter os menores este peche forzoso e sen prazo determinado. 

 

Temos que esperar algún comportamento preocupante por parte dos nosos 

fillos/as? 

 

Segundo Ana Calero Elvira, profesora da Universidade Autónoma de Madrid e 

directora da clínica de Psicoloxía desta universidade, esta é unha situación 

novidosa da que non existen estudios, pero sobre a cal podemos basearnos no que 

sabemos sobre o comportamento humano e infantil. 

 

Non primeiro momento, pode aparecer nos nenos unha reacción de medo. É 

posible que teñan temor a que lles pase algo a eles ou aos seus familiares. É neste 

momento importante darlles unha explicación da situación acorde a súa idade. O 

normal é que este medo vaia remitindo, pero poden aparecer outro tipo de 

reaccións. 

 

Volverse máis irritables, estar baixos de ánimo, chorar ou enfadarse por cousas que 

non teñen moita importancia, son reacción habituais nesta situación. Tamén poden 

ocorrer malos comportamentos ou trastadas como un xeito de pasar o tempo e de 

rebelarse contra o que sucede. 

 

É máis probable que isto suceda a partires da segunda ou terceira semana de 

confinamento. 

 

De todos os xeitos, non semella que vaia a haber secuelas psicolóxicas a 

longo prazo nos menores. 
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AS CLAVES 

 

Manter as rutinas: Marcar horarios dentro de certa flexibilidade, alternando 

tarefas escolares con diversión e lecer. 

 

Distinguir entre semana e fins de semana: que non sexan todos os días iguais 

é tan importante para os nenos como para os adultos. Na fin de semana 

convén relaxar as rutinas. 

 

Explicar a situación con naturalidade: Os menores necesitan comprender o 

que ocorre para diminuír o estrés e a anguria. Hai que tentar mantelos 

informados dentro do seu nivel cando o piden. 

 

Manter no posible as súas relacións: Procurar facer no posible 

videochamadas cos seus amigos, enviar e compartir fotos por privado para 

compartir o que están facendo. Tamén poden colaborar os grupos de 

Whatsapp das familias. Todo isto pode server para manter os vínculos entre 

os nenos e nenas, e o contacto entre eles pode ser moi gratificante. 

 

Realizar algunha actividade física de forma regular adaptada á casa. 

 

Por último, un consello para as familias: debemos rebaixar as expectativas. 

Non debemos pretender as tarefas do fogar, do colexio, do noso traballo e do 

coidado dos fillos e fillas coma se non pasase nada. Debemos tentar facer 

medianamente ben todas as tarefas que temos, pero sen pretender chegar á 

perfección, xa que as horas son as que son e isto pode chegar a ser moi 

perturbador nesta situación de confinamento. 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
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