
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN:   A TODO O ALUMNADO

Hai só uns días o noso modo de vida individual e colectivo cambiou de xeito

repentino.  Palabras  como  “coronavirus”,  “pandemia”,”confinamento”…xa

forman parte do noso día a día e condicionan firmemente as nosas relacións

familiares e sociais, ademais do reparto do noso tempo. Estamos vivindo

unha situación  excepcional,  que  esixe  que todos  esteamos á  altura  das

circunstancias, aportando o mellor de nós para superala con éxito.

Neste curto período de tempo, foron aparecendo múltiples documentos de

diferentes  orixes  con  recomendacións  para  afrontar  este  novo  estado.

Dende este Departamento de Orientación compartimos inicialmente unhas

primeiras recomendacións dirixidas non só ao alumnado senón a toda a

comunidade educativa, elaboradas pola sección educativa do Colexio Oficial

de Psicoloxía de Galiciae nas que colaborei activamente  xa que formo parte

da xunta directiva desta sección. En breve, irán saíndo outros documentos

con pautas que pensamos que poden ser útiles.

      Como sempre vos transmito,  entre o cúmulo de informacións que

podemos atopar en Internet hai que acudir sempre a páxinas fiables, polo

que irei facéndovos chegar aquelas que considero máis interesantes e que

poidan achegarvos algo máis.

      Nesta primeira comunicación convosco, quería facer unha serie de

reflexións para  axudarvos  a  levar  o  mellor  posible  este  confinamento

obrigado:

En xeral na vida, e sobre todo en momentos de crise, É FUNDAMENTAL

CÓMO ENFOQUEMOS MENTALMENTE OS PROBLEMAS. Neste caso, é

importante  que  asumades  que  a  situación  actual,  aínda  que  grave,  é

transitoria,  que  ten  un  principio  e  un  final.  Isto  axudará  a  xestionar
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sentimentos  e  emocións  que  xorden  ante  a  incerteza   ou  o  medo  ao

futuro, así como a controlar posibles trastornos de ansiedade.

Esta é unha ocasión ideal para descubrir que cousas concretas podedes

facer para achegar algo. Non esquezades que FORMADES PARTE DUNHA

SOCIEDADE  E  QUE  DEBERIADES  IMPLICARVOS  DUN  XEITO

ACTIVO. Respectando escrupulosamente  as  normas hixiénicas  que nos

esixen as autoridades (o que xa sabemos todos sobre o lavado de mans

frecuente , protección se temos que saír puntualmente á rúa e sobre todo

facer o esforzo de quedar na casa para evitar que se produzan contaxios).

Contribuíndo  a  coidar  aos  máis  vulnerables  (avós,  persoas  da  familia

enfermas).  Facilitando  a  vida  diaria  na  casa  (no  reparto  de  tarefas

domésticas,  propoñendo  actividades  conxuntas  coas  que  desfrutar  en

familia…) e ata participar en iniciativas de tipo colectivo dende a casa (saír

a aplaudir todos os días xera un sentimento de pertenza a un grupo e

axuda a sentírmonos máis fortes ante a adversidade).

Neste tipo de situacións, que poñen a proba a nosa fortaleza psicolóxica, é

moi  importante  MANTERSE  EN  BOA  FORMA  FÍSICA.  Por  iso,  é

fundamental  coidar  as  horas  de  sono  recomendadas  (8-9  horas),  a

alimentación  (que ten  que seguir  sendo saudable,  sen  caer  na comida

rápida) a hixiene (hai que seguir coa ducha diaria aínda que non saiades á

rúa) e o exercicio físico (dentro da casa podemos facer ximnasia, bailar…).

Isto  favorece  a  descarga  de  enerxía  e  proporciona  un  sentimento  de

benestar.

Como  xa  sabedes,  non  estamos  de  vacacións.  Polo  tanto,  HAI  QUE

SEGUIR ESTUDANDO, aínda que de xeito diferente a como o faciamos. O

profesorado  xa  se  puxo  en  contacto  convosco  para  facervos  chegar

actividades que teredes que devolver  feitas.  Isto fai  necesario que vos

organicedes.  Lembrade,  o  día  ten  24  horas  e  pódese  repartir

equilibradamente. Se vós propios planificades que facer en cada momento,

estaredes  tomando  as  rendas  da  situación,  o  que  mellorará  a  vosa

autoestima. Ademais, iso mostrará aos vosos pais que tedes capacidade de

responsabilizarvos e  aumentará a súa confianza en vós.
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Tedes  que  saber  que  AS  RUTINAS  FAVORECEN  A  SENSACIÓN  DE

AUTOCONTROL, de seguridade nun propio. E non hai que esquecer que

poñerse a estudar require autocontrol. Se dedicades a semana de luns a

venres a estudar, podedes descansar o fin de semana e aproveitar  ese

tempo para facer as cousas que máis vos gusten. Doutro xeito, parecerá

que todos os días son iguais , o que levará á monotonía e o aburrimento

(aínda que de cando en vez aburrirse non está mal, non?).

En  todas  as  publicacións  das  que  vos  falaba  máis  arriba,  faise  tamén

referencia  a  RECOMENDACIÓNS SOBRE O USO DAS TECNOLOXÍAS

(Internet,  móbiles…) e  especialmente  o  uso  das redes sociais.  A  estas

alturas está claro que iso forma parte indispensable das vosas vidas, xa

non  concibides  un  día  sen  conectarvos  e  comunicarvos  así  entre  vós.

Penso  que  iso  non  está  mal,  cada  xeración  ten  as  súas  propias

características. O que si deberiades ter en conta é que , coma todo, hai

unha parte negativa cando se fai mal uso. Xa sabedes que sempre hai que

ter conta co que se suba ás redes  ou con quen te conectes, pero ademais

a  situación  de  confinamento  á  que  estamos  obrigados  favorece  o

descontrol  no  tempo de  uso  do  móbil  ou  o  ordenador.  Se  non  temos

coidado, pódese producir unha sobreexposición ás pantallas que é daniña

tanto a nivel visual coma psicolóxica. Por este motivo, é importante que

vós propios controledes isto.

Finalmente,  nunha  situación  coma  a  actual,  é  necesario  previr  os

problemas de tipo emocional que poidan xurdir.  SEMPRE É MELLOR A

PREVENCIÓN que ter que buscar axuda cando xa apareceu o problema. É

importante que emocións como o medo non nos paralicen. Sentir medo é

normal, é unha emoción adaptativa que xorde para enfrontármonos a un

perigo. O que recomendamos os psicólogos ante isto é a aceptación deste

sentimento,  hai  que  permitirse  aceptar  que  temos  certo  medo  e  logo

buscar alternativas que axuden a controlalo. Se co paso do tempo (esta

situación  vai  ser  relativamente  longa)  comezas  a  sentirte  decaído  ou

abafado,  procura  ter  a  oportunidade  de  expresalo,  fala  cun  amigo  ou

familiar e dille como te sentes. O feito de falar xa alivia a tensión. É tamén

moi útil o emprego do sentido do humor, que relativiza sempre as cousas.

E cambiar o foco de atención, derivar os pensamentos ou accións a outras
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cousas que sexan agradables para vós (desfrutar cunha canción, poñerse a

ler  un  libro  que  nos  está  gustando  moito,  facer  algún  exercicio  de

relaxación…).  Se  non  consegues  controlalo  así,  hai  que  buscar  axuda

profesional.  Podes  poñerte  en  contacto  comigo  a  través  do  correo

electrónico do centro.

      Espero que estas primeiras orientacións vos sexan útiles.  Agora é

tempo de ter  paciencia  e  non deixar  que a  situación  nos supere.  Estou

segura que sairemos todos/as reforzados. Un abrazo a todos/as.

A orientadora

Asun
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