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Unha comunidade educativa é  unha comunidade de persoas 

que establecen vínculos afectivos entre si, se apoian e se 

coidan. Gustaríame compartir convosco  algunhas ideas para 

que todos  e todas nos coidemos. 

1.Coidado da saúde física 

Regula mediante un horario, sempre flexible, as horas de 

alimentación, traballo, descanso, hixiene, relax e actividade 

física.   

2.Coidado da saúde mental e anímica  

Evidentemente cando coidamos o corpo tamén estamos 

coidando esta faceta pero aquí imos considerar especialmente 

o mundo das emocións.  

Todas a persoas somos habitualmente unha máquina 

alimentada por emocións. Dicimos que as emocions  nos 

alimentan porque a unha emoción adoita seguir unha acción. 

Por exemplo sinto alegría por verte e douche unha aperta, sinto 

medo e escapo. Nestes momentos sufrimos “sobrecarga” de 

todo tipo de emocións, convén coñecelas un pouco mellor para 

manexalas no noso beneficio.   

O primeiro que convén saber que non hai emocións “boas” ou 

“malas” senón mais ou menos adaptativas para cada situación. 

Por exemplo, a alegría parece positiva en si mesma, pero, sería 

sano para nós sentir alegría cando alguén está abusando de 

nós? O medo  parece negativo pero axuda sentilo ante a idea 

de andar só pola noite por certos lugares. Nesta situación que 

vivimos é normal sentir un certo medo ao contaxio que nos 

leva a ser prudentes e coidar a hixiene de mans. Claro que 

tampouco sería bo estar sempre atrapados no medo, estar 

sempre lavando as máns. 

Vemos por tanto que cada emoción pode ser útil ou non 

dependendo do momento e tamén da intensidade e 

persistencia no tempo.  



 

Segunda consideración moi importante sobre as emocións: 

Non convén negalas nin reprimilas, trátase de xestionalas para 

o noso beneficio pero sempre aceptando que as 

experimentamos e reflexionando sobre por qué motivo 

aparecen. As emocións aparecen por algo e nós podemos 

redirixilas para algo beneficioso. 

 

Imos cun exemplo: Tes un amigo ou amiga que amosa certos 

comportamentos pouco considerados cara ti, experimentas dor  

pero tamén enfado. Como é importante para ti esa persoa, 

intentas “silenciar” esa segunda emoción porque  a consideras 

“mala”. Un día, esa emoción “ sae sen control “ e tes un 

enfrontamento que te leva a romper por completo esa relación. 

 

Durante estas semanas de pandemia e confinamento, 

experimentamos un torrente de emocións: tristeza, dor, rabia, 

impotencia, medo, ansiedade, solidariedade, tamén afecto 

,alegría, orgullo… Lembremos, non podemos nin debemos 

reprimilas ou negalas. É normal sentir medo, dor, rabia ou 

desánimo.  

 

 

Terceiro  coñecemento sobre as emocións: Aínda que nos 

moven, non somos os seus escravos ,podemos convertirnos 

nos seus donos.Podemos ir aprendendo a manexalas con certa 

eficacia. Estes son algún tips para empezar a facelo: 

--Comezar por permitirse sentir, recoñecer e aceptar a 

emoción.  

 “Teño moito medo  a que alguén na miña familia se enferme 

agora pero non o conto por non preocupar aos meus pais.” Se 

nego o medo por considerar que é de covardes, por exemplo, 

ese medo pode saír ao exterior en forma de apatía ou 

amosando mal humor ante os demais. Se acepto que teño 



medo poderei empezar a buscar xeitos de levar ese medo a 

niveis soportables que me permitan avanzar. 

 

--Compartir as emocións  con persoas significativas 

Seguindo co exemplo anterior, falo do meu medo  directamente 

cos meus pais  ou polo menos con amigos, outros familiares, 

persoas en que confío. Xa só o feito de poñerlle palabras vai 

baixar a súa carga emocional; ademais esas persoas poden 

axudarte a contemplar o risco de xeito mais racional ou atopar 

estratexias para minimízalo. 

 

--Transformar esas emocións nunha acción beneficiosa.  

Dicirlle e amosarlle á miña familia o meu afecto; se teño irmáns 

menores ca mín axudándolle a adquirir rutinas de hixiene e 

protección; colaborando mais nas tarefas do fogar… 

 

--Crear unha obra a partir de esas emocións. 

Tódalas persoas somos creativas nalgún campo. Con ese 

medo podemos crear unha reflexión escrita, un debuxo, poesía, 

unha canción, unha danza, unha receita de cociña, un meme… 

 

Falta aínda unha terceira dimensión do autocoidado:  o coidado 

do nosos pensamentos, íntimamente relacionado co mundo 

emocional e do que falaremos no seguinte episodio.  

 

 

 

 

  

 


