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Toca quedarse na casa. Xa sabemos que non son vacacións nin tempo de ocio. 
Seguro que pronto volve todo á normalidade, pero mentras tanto, non podemos 
deixarnos levar por pensamentos de “xa o farei”. Se traballamos todos os días un 
pouquiño, cando volvamos ás aulas será como se todo con�nuara e non como se 
�vésemos un parón.

Espero que estes pequenos consellos vos axuden a levar mellor estes días:

É fundamental manter horarios e a ru�na habitual.  Non vos levantedes moi tarde, 

aproveitade a mañá. E non vos deitedes moi tarde tampouco.

Poñédevos un horario de traballo na casa, pode ser similar ao que tendes para o 

cole ou facer cada un ou cada unha o que vos pareza. É moito máis sinxelo se nos 

organizamos que si imos facendo ao azar, porque así é máis doado deixarse levar

pola apa�a ou falta de esforzo. Este horario vos axudará conforme vaian pasando 

os días.

Dedicade tempo tamén a ac�vidades de ocio, pero tende coidado con estar moito 

tempo diante da televisión, consolas, móbiles, etc... Sabedes perfectamente que 

non é recomendable e que ten consecuencias nega�vas para a vosa visión e para o 

cansancio en xeral.

Traballade con descansos, é fundamental para non vos saturar.

Non podemos saír, pero si debemos facer algo de exercicio; algún ou algunha de vós 

vivirá nunha casa con finca e poderá saír a andar un pouco polo xardín ou estar ao 

aire libre, pero non todos nin todas tendes esa sorte, así que é fundamental que 

fagades algo de exercicio, porque aínda que non o fagades normalmente, o feito de 

parar totalmente a ac�vidade diaria pode ser moi nega�vo para o noso organismo. 

Dádevos conta que o simple feito de ir ao cole e volver, estar na clase, levantarnos 

para ir ao recreo, en fin, a ru�na diaria, xa nos fai consumir calorías, e agora xa non 

o  imos facer durante uns días.

Moito ánimo a todas e todos; pronto volveremos a compar�r espazos e tempos.

Unha aperta!

A vosa orientadora.
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