
 

A partir do domingo 26 de abril, e despois de seis semanas de confinamento, os menores ata 

13 anos por fin van poder saír á rúa. Un pequeno paso ó fronte pero sen acadar aínda a tan 

ansiada normalidade. Pouco a pouco, debemos ir afrontando certos cambios que nos 

achegarán o máis posible á mesma, e explicar estas variacións e o que se van atopar ós máis 

pequen@s. Lonxe do que poidamos pensar, os cativ@s teñen unha gran capacidade de 

adaptación e de asunción de rutinas novas correctamente expostas. Velaquí unha serie de 

recomendacións para que a saída á rúa non se torne nun proceso complicado.   

 

 

 

 

 

 

 

AFRONTAR A SAÍDA Á RÚA C@S NEN@S DURANTE O ESTADO DE ALARMA 

1. EXPLICAR A SITUACIÓN. QUE SE VAN ATOPAR? 

Se durante un tempo estivemos educando para permanecer na casa, agora 
debemos educar para ir experimentando avances que nos permitirán camiñar 
de forma progresiva cara a normalidade.  
Dálle a teu fill@ os parabéns! Ata agora estivo facendo o correcto, estar na 
casa. Co seu comportamento contribuíu ó ben colectivo e axudou a que a 
situación mellorara. Agora, chegou o momento de poder saír á rúa, pero con 
condicións. Os pequen@s non se van atopar as cousas tal como eran antes, 
senón que hai cambios que lles poden chamar moito a atención, polo que 
debemos anticipar os mesmos antes de saír, para que os máis nov@s non se 
asusten e o asimilen. A información debe ser sempre verídica e axeitada ó 
nivel de madurez d@ menor.  
Logo, tendo en conta o anterior, explícalle a teu fill@ que poderá saír 
acompañad@ doutra persoa maior que resida no núcleo familiar, pero 
cumprindo unha serie de regras. Aínda que a situación mellorou, en realidade 
o virus non marchou de todo, polo que debemos protexernos e seguir tomando 
medidas durante un tempo, á vez que pouco a pouco transitamos cara a 
normalidade. Os pequen@s deben saber que poderán saír para dar un paseo 
unha vez ó día ou acompañar na realización de actividades necesarias (ir ó 
súper, farmacia, panadaría...), pero van atopar rúas case baleiras, gran parte 
dos comercios pechados e as persoas con que se crucen empregarán medidas 
de protección, como luvas e máscaras. 
 
 

2. TRANSMITIR SEGURIDADE 

É básico transmitir ós nen@s que a súa saúde non corre perigo. Está permitido 
saír porque é seguro tomando certas precaucións. Debemos enfocar a saída 
como un momento de desfrute no que non hai riscos sempre que respectemos 
as regras, manteñamos as distancias interpersoais e as medidas de hixiene. 
Ademais, é difícil contaxiarse se non se estivo en contacto con outras persoas 
alleas á familia e non se tocou nada.  
Tamén debemos quitar peso e minimizar o papel de asintómatic@s que se lles 
asignou nesta pandemia. En realidade, el@s non son responsables nin 
culpables dos contaxios que se produzan, e non deben preocuparse pola 
seguridade dos seus maiores. Os adult@s xa toman as medidas pertinentes 
para non contaxiarse e deben confiar neles. 
 



 

3. EXPLICAR EN QUE VAI CONSISTIR O PLAN.  

A IMPORTANCIA DE CUMPRIR AS REGRAS  

O menor debe ter claro que non se trata dunha volta total á normalidade 
anteriormente coñecida, pero si un avance cara a mesma. Poderemos dar un 
paseo merecido para tomar o aire e desfrutar en familia, pero cumprindo unha 
serie regras. Así, explícalle a teu fill@ que hai unha serie de condicións que 
deben cumprirse e as consecuencias de non facelo, adaptando a información 
á súa idade e capacidade. É importante que os nen@s se comprometan co 
cumprimento das normas, deben saber que de non cumprilas non poderán 
saír á rúa. Isto debe transmitirse con calma, seguridade e normalidade, pero 
sen negar a realidade.  
 

Regras básicas:  

 Distanciamento social: 2 metros de distancia con terceiros.  

 Hixiene estrita: manter limpos os espazos, lavarse con frecuencia, non 

levar as mans á cara e non tocar nada na rúa.  

 Uso de elementos de protección: na medida do posible, é 

recomendable empregar máscaras e luvas a modo de prevención, aínda 

que o prioritario é o distanciamento e a hixiene.  

 Se temos febre ou presentamos síntomas, non poderemos saír á rúa.   

 

Está permitido:  

 Dar un paseo diario de máximo 1 hora de duración, acompañad@s por 

un adult@ responsable, preto do fogar familiar (non máis lonxe de 1 

km) e entre as 09:00 e 21:00 horas. Tamén se poderá acompañar ós 

adult@s na realización de actividades necesarias polo tempo 

imprescindible.  

 Levar os xoguetes á rúa: patinete, bicicleta, balón....pero non 

poderemos intercambialos con outros nen@s.  

  Camiñar, mirar e observar as cousas, xogar, correr, saltar, tomar o sol, 

respirar profundo, tomar o aire...e sobre todo, desfrutar do paseo e a 

compañía!  

 

Non está permitido, polo momento:  

 Acceder a parques, zonas infantís nin deportivas. 

 Xogar cos amig@s nin reunirse en grupos. 

 Visitar a familiares nin amizades. 

 

Explícalle estas cuestións de forma positiva e destacando o permitido. Debe 

explicarse os motivos razoados das distintas cuestións de forma apropiada. Hai 

algunhas cousas non permitidas polo momento, debido a que temos que gardar 

as distancias con outras persoas coas que non convivimos e evitar zonas que de 

ser accesibles incrementarían o risco de contaxio por ser moi concorridas.  

Os nen@s deben saber que isto é temporal, e ó igual que cumpriron co 

confinamento máis estrito, agora é preciso que sigan a colaborar, para que a 

situación continúe mellorando. Podemos trazar un plan e fixar en que vai 

consistir a saída. Procura que o vivan como algo emocionante e relaxante! 



 

 

 

 

 

4. EXPRESIÓN DAS EMOCIÓNS 

Logo de explicar as cuestións básicas e primordiais, é preciso facer partícipe ó 
menor, conversar con el/ela sobre como se sinte e preguntarlle se quere saír 
ou está preparad@ para facelo. É conveniente falar, facilitar que expresen as 
súas emocións e lles poñan palabras. É importante que os nen@s compartan 
os seus sentimentos, para valorar como están a levar a situación e poder 
axudarlles a facerlle fronte da mellor maneira posible.  
Se o cativ@ ten medo e non quere saír, debemos respectar esa decisión. Non 
o forces, anímao pero non llelo impoñas. Saír é unha posibilidade, non unha 
obrigación. É posible que algúns pequen@s teñan certos temores ou se sintan 
inseguros ó principio, hai que darlles tempo e non empurrar. Fala con el/a 
sobre o tema, transmítelle seguridade e ponlle exemplos de como saír á rúa 
non implica perigo (podedes observar dende a ventá como outra xente pasea 
tranquilamente, como os adult@s do fogar saen traballar a diario e regresan 
mantendo a saúde, ver na televisión e demais medios de comunicación como 
outr@s rapaces comezan a saír pasear....).  
O máis probable é que se o menor amosa medo ó principio, mediante a 
comunicación, expresión de emocións e un pouco de tempo o vaia 
superando. Tamén axudará que as saídas se fagan de forma progresiva, tanto 
en distancia como en duración, de maneira que se comece por paseos curtos e 
próximos á casa, para ir pasando a paseos longos e máis lonxe co paso dos días.  
De tódolos xeitos, debemos estar atent@s ó seu estado emocional, e no caso 
de presentar un temor persistente, pesadelos ou ansiedade de forma excesiva 
e prolongada no tempo, deberiamos acudir a un profesional. 
 
Un punto clave na xestión das emocións dos fill@s é o propio estado de ánimo 
d@s proxenitores ou persoas adult@s con quen conviven. Para el@s, os seus 
pais, nais e/ou coidador@s son o seu punto de referencia emocional, o seu 
exemplo a seguir e o seu elemento de seguridade. Logo, os adult@s debemos 
reflexionar sobre o noso propio estado de ánimo e as nosas propias emocións.  
Estamos nós preparad@s para saír á rúa? Os nen@s dependen dos maiores 

para regular as súas emocións, e se en nós impera  a angustia, dificilmente 

poderemos crear as condicións axeitadas para un paseo agradable. Apórtalles 

calma e seguridade. Debemos amosar o estado de ánimo que queremos 

transmitirlles.  

 

Ó regresar  á casa, ademais das medidas de hixiene necesarias, debemos 

comentar a experiencia. Preguntarlles como se sentiron durante o paseo e 

animalos a expresar como se senten despois do mesmo. Nos nen@s máis 

pequen@s, mesmo se pode botar man da elaboración dun debuxo sobre a 

saída, que nos dará moita información sobre  os seus temores e preocupacións. 

Escribir sobre os propios sentimentos tamén é un bo medio para canalizar 

emocións a calquera idade. O caso é que poidamos coñecer e acceder ós 

sentimentos dos fill@s para axudarlles a autorregularse e procesar  a angustia 

no caso de que esta se producira.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5. DESFRUTAR A EXPERIENCIA E OS SEUS BENEFICIOS  

Saír á rúa fará aflorar nos menores recordos positivos, axudaralles a entender 

que entramos nun proceso progresivo cara a “normalización” e ademais, 

permitiralles descubrir cousas que nos últimos tempos non podían ver, ou polo 

menos non de forma directa, xa que debían permanecer de xeito continuado 

na casa. Poder botar porta fora suporá ademais outra serie de beneficios nos 

cativ@s:  

 Contribuirá a regular o sono: pola exposición solar durante as saídas, a 

regulación dos ritmos cardíacos e a diminución dos niveis de estrés, 

segundo indican os expertos.  

 Mellorará o benestar emocional: ó poder desfrutar dun pouco tempo 

de ocio nun contexto diferente e ó ser conscientes de que imos 

camiñando pouco a pouco cara a “normalidade”, pero aínda con 

responsabilidade. Ademais, o incremento da actividade física tamén 

producirá beneficios psicolóxicos, mellorando a concentración,  

motivación e o estado de ánimo.  

 Mellorará o comportamento no fogar: ó poder eliminar estrés e 

atoparse mellor emocionalmente.   

 

Ademais, tamén é unha vantaxe para os pais, nais e/ou coidador@s, pois son 

eles quen van saír cos nen@s, o que repercutirá no benestar de pequen@s e 

maiores. Logo, toca relaxarse e desfrutar da experiencia con calma e 

tranquilidade, son todo beneficios! 

Rúa do Camballón nº 24 
Vila de Cruces (Pontevedra) 
Tlfno: 886151731 Fax: 886151739 
ies.marco.camballon@edu.xunta.es 

 


