
 
 

COM GESTIONAR LA SITUACIÓ DEL COVID-19
AMB NENS I NENES?

 
GUIA PER A MARES I PARES

EXPLICAR
 

Explica'ls la situació de forma adequada 

a la seva edat.
 

Els nens i les nenes poden tenir més

dificultats de processar tota la

informació disponible que hi ha i angoixar-se.
 

Evita que escoltin les notícies i 

No esperis que sigui ell/ella qui pregunti.

Treu tu el tema i dóna-li espai perquè pugui expressar

totes les seves pors i preocupacions.  

Després d'uns dies, pots tornar a preguntar què ha entès i

donar espai a què plantegi alguns dubtes.
 

Aquí pots trobar més recomanacions per a explicar-los la

situació: 
 

https://www.copmadrid.org/web/comunicacion/noticias/

1457/comunicado-recomendaciones-psicologicas-

explicar-ninos-ninas-brote-coronaviruscovid-19
 

Aquí pots trobar un                per als més petits:                
 

https://www.copmadrid.org/web/publicaciones/rosa-

contra-el-virus-cuento-para-explicar-a-los-ninos-y-ninas-

el-coronavirus-y-otros-posibles-virus 
 

Aquí trobaràs                                 per fer amb ells perquè

ho entenguin millor i puguin parlar sobre el tema de

forma més amena: 
 

https://660919d3-b85b-43c3-a3ad-

3de6a9d37099.filesusr.com/ugd/64c685_ef31d8e608fd4b

528eae3132b67a445e.pdf

ENTENDRE I EXPRESSAR
 

Els nens i les nenes poden respondre a l'estrès de maneres

molt diverses: poden estar més nerviosos/es però també

més aferrats/des, més

enfadats/des. Ajuda'ls a expressar com se senten amb

paraules. Si no troben les paraules, 

COL·LABORAR
 

Explica'ls el que poden fer per col·laborar 

amb aquesta situació i que la seva feina és súper 

important: no sortir de casa, rentar-se molt bé 

les mans...

Fes que se sentin útils i importants.

més informació a www.grupchmsm.com

conte

informa'ls tu

activitats

facilita-se-les tu.
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DEMANA AJUDA
 

Demana ajuda si ho necessites: et deixem un llistat de

situacions en les quals consultar sense falta i un altre

document de recomanacions per als teus fills/es adolescents. 
 

Si sou usuaris del                i teniu cap dubte, consulteu-nos. Si

no sou usuaris i us trobeu amb alguna de les següents

situacions, contacteu amb el vostre pediatra.
 

Situacions en les que cal consultar:

- Si el teu fill/a presenta elevada ansietat. 

- Si el teu fill/a explica que no vol viure o té conductes

autolesives.

- Disminució continua en la ingesta o altres alteracions en la

conducta alimentària.

- Al·lucinacions o pensaments estranys.

- Obsessió severa per la infecció o rituals d'higiene que són

excessius i estiguin generant angoixa en el nen/a.
 

EXERCICI FÍSIC I MEDITACIÓ
 

Fer exercici físic i meditació són bones formes de

gestionar l'estrès. Busca un forat a l'horari per a practicar

això amb ells/elles. És una bona activitat per fer en família. 
 

Aquí tens un enllaç per a practicar meditació amb nens i

nenes. 

Prova de fer-ho tu amb ells/elles:
 

https://www.youtube.com/watch?v=p-

UMZmA80ME&t=629s

CUÍDA'T
 

Com a cuidador/a aquesta situació pot ser també difícil per

tu. Busca espais per tu i sigues pacient amb tu mateix/a.
 

En una altra infografia trobaràs consells sobre autocura.

CREATIVITAT
 

Hi ha moltes activitats que es poden fer

a casa: jugueu a disfressar-los, al mapa

del tresor amb pistes, suggereix-los que

pintin les coses que troben a faltar, etc.

HORARIS I RUTINES
 

Intenta mantenir un horari i una rutina més o

menys fixa. Amb nens i nenes més petits pot

ser útil fer un horari amb ells/es i que el

tinguin a mà per consultar-lo.

Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil de
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más información en www.grupchmsm.com
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