
SENTIDO COMÚN  

Imos falar hoxe da mellor ferramenta para enfrontarnos a esta situación de confinamento na casa, 
o sentido común, para evitar, ou cando menos diminuír o estrés emocional, a tristeza, a angustia… 
e aproveitar de xeito produtivo o tempo.  

O primeiro que debemos lembrar é que a tristeza, o desánimo, a confusión, a pasividade, até a 
irritabilidade son sentimentos normais, é lóxico sentirse así nalgún momento mais non o é estar 
así todo o tempo. E como enfrontarnos a eses sentimentos?, pois con sentido común, xa sabes con 
SENTIDIÑO!! 

E preguntaraste que é o sentido común? Hai moitas definicións mais nós imos escoller esta “ é a 
intelixencia que che permite manexarte de maneira sensata en diferentes situacións da túa vida” 
fácil, non?  

Imos entón botar man desa intelixencia, daquelas ferramentas que sabes que che van axudar nesta 
ocasión: 

1.- FALAR moito coas outras persoas da familia é moi importante, mais imos ir un pouco máis alá: 
imos aprender a ESCOITAR, escoitar de xeito activo intentando entender como se senten, que 
queren contarme? Pregúntalle aos maiores algo do seu pasado? De cando tiñan a túa idade, 
escoita e presta atención... aprenderás algo que non sabías e seguro que a eles lles encanta o teu 
interese. 

2.- ORGANIZA con moita intelixencia a túa vida, márcate: 

● Tempo de estudo, estás entrando na aula virtual? Estás enviando ao profesorado o traballo 
que estás facendo? Non podes facelo por atrancos coa rede? Fixéchesllo saber ao 
profesorado?  

● Tempo de lectura, o que che guste mais tamén podes ampliar a lecturas que saibas que van 
mellorar a túa preparación académica. Botar man dos clásicos sempre che vai axudar. 
Pegámosche aquí un par de enlaces:  

Biblioteca Virtual da Real Academia Galega: unha compilación de obras clásicas galegas. 
http://www.cervantesvirtual.com/areas/#literatura: podes facer aquí un paseo pola literatura 
en lingua castelá. 

● Tempo de exercicio físico, viches xa os vídeos que subiu Conchi á web 
http://movendocu.blogspot.com/ ? Se te animas a facer algo podes pasarllo a ela (se 
queres por WhatsApp  ao 649079328 e tamén o subirá á web)  

● Tempo de contacto coas amizades e familiares que están lonxe, por teléfono, polo 
Instagram, por WhatsApp, por videochamada... 

● Tempo de lecer: escoito música, vexo pelis, documentais, xogos de mesa, anímate a unha 
partida de parchís, se sacas un 5 xa podes saír da casa :-D 

● Tempo de conversa en común, á hora do xantar e á cea, facemos unha longa sobremesa e 
falamos e rímonos un pouco? 

● Tempo de aseo e limpeza, sabes a importancia de lavarse as mans e lavalas “ben”?  
dúchome e vístome igual que se estivese indo ao instituto? Ou ando todo o día en pixama 
pola casa?  

http://www.realacademiagalega.org/biblioteca-virtual#MainPage.do
http://www.cervantesvirtual.com/areas/#literatura
http://movendocu.blogspot.com/


● Tempo de axuda nas tarefas da casa, todas as tarefas da casa son responsabilidade de 
TODXS, non todxs faremos todo mais si que todxs debemos contribuír ao traballo común.   

● Tempo de alimentación. Este pode ser un momento para mellorar a túa alimentación e 
facela máis saudable e se agora non é posible, podes aprender como facelo e cando todo 
pase intentar mellorar os teus hábitos.  

3.- CÓIDATE A TI MESMA/O 

Non poderás axudar aos demais se ti non estás ben, usa unha parte da túa enerxía para coidarte a 
ti mesma, para mellorar o teu ánimo e a confianza en ti. Fai algún exercicio de relaxación, dedícate 
algunha frase positiva... Lembra a necesidade de ser espontánea, sen que iso queira dicir 
desconsidera ou egoísta..., explicar como te sentes, que che molesta... axudarache para que ti 
poidas axudar.  

E para rematar, lembra que en soidade somos máis vulnerables. Usa este tempo que temos para 
tecer redes de amizade, de axuda mutua, de apoio... farante sentir mellor e farán de ti mellor 
persoa.  

 

 

 

 

 


