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MEDIDAS EXCEPCIONAIS PARA SITUACIÓNS EXCEPCIONAIS 

 

 

 

A epidemia do coronavirus e as medidas subseguintes de distancia social e confinamento en 

domicilio produciron cambios substanciais para as actividades dos centros, os servizos e os 

profesionais de ATENCIÓN TEMPERÁ: 

 O estado de alarma recluíu nos domicilios aos nenos de 0 a 6 anos. Só en casos 

excepcionais, previo informe, permítense paseos ocasionais.  

 Prohíbense os desprazamentos a parques, xardíns ou praias 

 Pecháronse espazos de educación, coidado alternativo e socialización tan importantes 

como as escolas infantís de primeiro e segundo ciclo, ludotecas, espazos familiares, etc.  

 Suspendéronse as actividades presenciais dos Centros de Desenvolvemento Infantil e 

Atención Temperá e calquera outros servizos públicos ou privados que realizan apoios 

ou terapias aos nenos de 0 a 6 anos.  

 

No novo escenario, os nenos (exceptuando os que se atopen en residencias ou situacións de 

acollida) pasan todo o día nas súas casas e conviven coas persoas que forman o seu núcleo 

familiar habitual, pero atópanse con moitas situacións diferentes ou que antes só se daban de 

forma periódica/puntual (fins de semana, vacacións, festivos): 

 O contexto de vida familiar cambia: 

1. Cambian os tempos de presenza dos conviventes (pais, nais, irmáns ou outros 

familiares) 

2. Poden cambiar as actitudes e roles que xogan uns e outros e ás que estaban 

afeitos.  

3. Adoitan cambiar as rutinas cotiás, créanse realidades e expectativas novas ás 

que hai que adaptarse 

 

Nestas condicións que expomos de forma esquemática Que papel podemos/debemos xogar 

os profesionais da Atención Temperá?  

 Tratamos de sintetizar a nosa reflexión en catro pasos 

1. Reorganizar o equipo e as súas tarefas 

2. Revisar a nosa carteira de casos 

3. Imaxinar as nosas chamadas 

4. Rexistrar e actualizar os programas  
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 Transcorridos 15 días desde o inicio do estado de alarma, e despois das dúbidas iniciais, 

a inmensa maioría dos CDIATS están pechados ou suspenderon a  actividade presencial 

en centro, tiveron que suspender tamén unha parte importante das coordinacións (por 

peche de educación, sobrecarga servizos sociais e sanitarios, etc.) e manteñen na súa 

maioría e coa maior parte das familias fórmulas de apoio telemático:  

1. Contacto en vivo por vía telefónica 

2. Contacto diferido por correo electrónico 

3. Ausencia de contacto 

 

 Trátase dunha situación á que non estamos afeitos nin uns nin outros e na que se pode 

xerar inseguridade ou dúbidas respecto de: 

1. A propia continuidade do servizo ou da súa financiación 

2. A base normativa que ampare o exercicio da AT por vías telemáticas 

3. A Lei Orgánica de Protección de Datos (LOPD) 

4. A dispoñibilidade de medios institucionais para o exercicio da función 

profesional (teléfonos de referencia, plataformas de traballo en equipo, 

arquivos na nube para xestionar vídeos, aplicacións para reunións, etc.) 

5. Os roles de profesionais e familias nos devanditos contactos e a mellor forma 

de organizalos 

 

 Ao tempo, as novas circunstancias tamén implican un certo reto e unha oportunidade 

de aprender para todos, para os nenos, para as familias e para o propio equipo, tanto 

para as súas tarefas colectivas como para o traballo de caso. Se adoptamos posicións 

abertas, non dogmáticas ou doutrinarias con indicacións ríxidas sobre “o que hai que 

facer” é posible que poidamos aproveitar a multitude e a riqueza das experiencias que, 

sen dúbida, van ter lugar e ofrecerannos perspectivas inéditas sobre os casos. 

 

 Unha as tarefas que parece necesario abordar desde o primeiro momento é reorganizar 

as sesións de equipo para facelas por vía telemática, tendo en conta as limitacións en 

número de asistentes, participación, comunicación e axilidade que condiciona dita vía.  

Nesa reorganización, no aspecto asistencial, será prioritario: 

1. Confirmar os interlocutores de referencia das familias ou coordinadores do caso  

2. Examinar en que situación queda cada unha das nosas familias 

3. Facer unha relación daquelas que aseguran o contacto telefónico e as 

posibilidades que ofrecen (dispoñibilidade, horarios, frecuencias) 

4. Facer outra relación das que non aseguran devandito contacto, expondo as 

razóns e as posibilidades de solución de cada caso, ben porque non dispoñan de 

medios telemáticos tipo correo electrónico ou porque non sexa posible ou non 

accedan a manter o devandito contacto telefónico.  

5. Será interesante máis adiante estudar con que familias perdemos o contacto e 

porqué e, viceversa, con que familias mantívose ou mellorado  

 

REORGANIZAR O CONTACTO FAMILIAS – EQUIPO E O PROPIO EQUIPO 
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 Así mesmo, aproveitaremos para ver se dispomos dalgún lugar institucional para 

almacenar os vídeos que poidan enviarnos as familias e para concretar as reunións de 

equipo, vía Skype, Zoom, etc. 

 

 

 

 

 Unha  vez confirmada a distribución e responsabilidade sobre os casos, unha primeira 

cuestión que cabe repasar e preguntarse antes de nada é ata que punto coñecemos ben 

o novo escenario onde cada neno vai pasar as 24 horas do día durante as próximas 

semanas: Coñecemos ben o seu domicilio?, Onde vive e en que condicións vive?, É un 

piso, unha casa?, Ten a súa propia habitación?, Compártea?, Dispón de espazos para 

xogar?, Ten xoguetes, poucos xoguetes, exceso de xoguetes?, e sobre todo, Sabemos 

con quen vive?, Coñecemos ben a esta familia? As súas fortalezas e debilidades? A súa 

capacidade de adaptarse a situacións novas? Cal é a nova situación de vida da unidade 

de convivencia?, A que novas obrigacións, rutinas, roles e organización de vida 

enfróntanse  os papás, os irmáns, os nenos, etc.? É posible manter o contacto telefónico 

de maneira regular? É posible buscar solucións a un bloqueo da comunicación,  ou 

problemas de horario?  Hai algún factor de risco ou protección que debamos 

reconsiderar?  

 

 Botar un ollo, por unha banda, aos eixos II, III,  V e VI da ODAT pode ser útil para facer 

un exame rápido de cousas a ter en conta e actualizar a valoración da situación e 

comprobar se temos que axustar algúns obxectivos. Por exemplo: hai un cambio 

importante nas horas de presenza en casa porque antes íase á escola infantil? hai 

cambios significativos nas obrigacións dos pais, p, ex. son persoal de servizos esenciais? 

hai persoas contaxiadas en casa? hai un aumento da tensión normalmente as tensións 

en casa ou factores de saúde persoal que hai que ter en conta? hai cambios nos 

coidadores principais e nos seus papeis? Etc.  

 

 Este é un bo momento para repasar e actualizar a situación e obxectivos que viñamos 

traballando con neno, familia, contorna e anticipar que na primeira entrevista telefónica 

teremos que empezar a coñecer como se está adaptando o neno e a súa familia aos 

novos escenarios e tempos, especialmente os estados de ánimo, as iniciativas, o re 

descubrimento mutuo, a regulación de actividades, etc.  Podemos pensar que a primeira 

ou primeiras entrevistas telefónicas serán unha especie de segunda consulta de 

acollida, na que será prioritario escoitar o que está a ocorrer nas casas, especialmente 

desde o punto de vista relacional, de coñecer como afecta o cambio ao conxunto da 

familia, actitudes cara aos demais, intereses, etc. 

 

 

 

 

ANTES DE CHAMAR - REVISAR E ACTUALIZAR                                             

OS CASOS QUE NOS CORRESPONDEN 
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 No contacto telefónico coa familia teremos que procurar, como dixemos antes, prestar 

apoio ás familias na expresión e organización do seu relato sobre o que está a acontecer 

en casa e, no seu caso, modificar os obxectivos que estabamos a traballar con cada neno. 

Non está de máis recordar que o principio básico da AT é que cada neno é único e 

precisa un programa de atención personalizado. Unha formulación dialóxica, situada e 

personalizada para cada neno, para cada familia e para cada contorna, é o que 

aprendemos a practicar na AT.   Unha formulación no cal interesa especialmente 

coñecer o momento evolutivo, as persoas ás que se dirixe, as actividades e os temas 

en que prende ou dos que se desprende cada neno. 

 

 Para esta readaptación temos que ter en conta as características diferenciais do 

contacto telefónico. E que estamos a trasladar un espazo tan vivo de reflexión e 

actuación como é calquera sesión de apoio presencial a outro lugar no que se perde 

unha parte substancial da comunicación no non verbal, visual,  multisensorial, 

proxémico, etc. Pero tamén toda a realidade significada e construída neses espazos, o 

que significa unha amputación substancial da disposición mutua, a comunicación, os 

hábitos e a memoria compartidas que tanto nos facilita o traballo periódico, retomar 

asuntos e obxectivos en cada sesión. Todo aquelo que queda no implícito compartido, 

ou espazo intersubxectivo do que non hai que falar.  

 

 Como é lóxico o confinamento afectará sobre todo ao contacto cos nenos e tanto mais 

cando a intervención veña descansando sobre a actividade que realizamos no centro  e 

sobre  a comunicación non-verbal. Por iso, tanto si facemos a chamada por teléfono 

como por wasapp, con vídeo, convén manter a posibilidade de saudar e re-presentarnos 

ante os nenos, manter vivo o recordo e a memoria dos intercambios, protexer e coidar 

a conexión persoal que temos con eles. 

 

 De todos os xeitos, tamén é certo que no contacto telefónico enriquécese a 

comunicación verbal, faise ostensible a prosodia, os silencios, os tons. E resulta obrigado 

falar sobre outros momentos e outros espazos que non están á vista.  Polo que cobra 

enorme valor a competencia narrativa, o relato de acontecementos vividos e 

especialmente de anécdotas contadas por parte dos coidadores. As anécdotas 

espontáneas adoitan converterse nun termómetro fiable do que ocorre nas casas. 

Pola súa ausencia ou pola súa frecuencia. Pola súa vitalidade e presenza ou carencia 

de emoción.  As anécdotas que brotan espontaneamente polo propio ánimo de contar 

dos papás ou tamén as inducidas a partir do repaso de rutinas ou xogos revelan os 

acontecementos que, por algunha razón, chamaron a atención dos papás e que, agora 

na conversación telefónica, poden converterse no núcleo de interese compartido por 

uns e outros e a raíz da que facer brotar unha mirada colectiva máis elaborada e máis 

próxima aos intereses e o momento evolutivo de cada neno, agora pousándose sobre a 

vida cotiá en cada casa.  

 

 As familias e os nenos están a vivir situacións novas, que requiren procesos de 

adaptación que non adoitan ser sinxelos, máxime nalgunhas familias que xa podían ter 

DURANTE A CHAMADA - READAPTAR E RECOLOCAR                                                                    

OS OBXECTIVOS DO PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 
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un trasfondo de tensión, de carencias, de intranquilidade, de literalidade. As familias 

estarán a buscar un novo equilibrio pero poida que non dispoñan de recursos suficientes 

para conseguilo en todos os aspectos da súa realidade. Algunhas poden sentirse 

especialmente tensas e por tanto unha primeira obrigación dos profesionais da AT é non 

ser unha nova fonte de esixencias, de tarefas ou de tensión tóxica para as familias. 

Convén lembrar isto pois ante situacións novas debemos tratar de manter un certo 

equilibrio no noso apoio. Non pasarse por exceso na achega de recursos, contos, 

programas de tablets, películas, webs, pautas etc., e estimar os recursos que usa cada 

familia, evitando a súa desvalorización.  Pero tampouco pasarse por defecto por medo 

a resultar invasivo, ou a xerar o máis mínimo conflito, adoptando actitudes seguidistas 

ou pasivas que poden producir un efecto de distanciamento que debilite as 

complicidades e alianzas gañadas.  

 

 Non estresar e non distanciarse. Cultivar a escoita sensible, a negociación e a reparación 

son conceptos que xa coñecemos como alicerces da alianza entre os nenos, as familias 

e os profesionais. Manter esas actitudes  sobre os diferentes temas que veñan a colación 

farán crecer a confianza mutua. O que require pola nosa banda  o exercicio e práctica 

dunha actitude moi flexible e aberta.  

 

 Unha mensaxe que pode ser útil para moitas familias é que se tomen todo o tempo que 

necesiten para afrontar e acomodarse á nova situación, coidarse e manter ante todo 

unhas relacións positivas e equilibradas entre todos os que viven en casa.  É unha 

mensaxe para ofrecer seguridade aos adultos coidadores que será a primeira axuda 

para que o neno a súa vez reciba esa onda de tranquilidade e afecto. O que, como ben 

sabemos non implica negar os conflitos, esquecer límites, etc.  Sabemos tamén que a 

seguridade afectiva é o condimento que lles impulsa a explorar e xogar, tamén a saber 

aburrirse e esperar, ou a saber parar con máis ou menos tranquilidade cando están 

saturados.   

 

 A regulación da actividade e o descanso, será tamén, neste sentido unha das pezas 

esenciais do noso apoio. A Atención Temperá aínda arrastra no imaxinario dos pais, das 

familias e tamén doutros profesionais a imaxe nuclear da estimulación precoz. Vémolo 

a diario nas familias que nos piden máis sesións, máis intensidade, máis acción e que 

buscan ese “beneficio” estimular en múltiples terapias, xogos ou actividades públicas 

ou privadas para ir continuamente un pouco máis aló.  O confinamento pode vivirse, 

para moitos, como unha redución das horas de estimulación e quizais como a ocasión 

para substituílas polo recurso ás novas tecnoloxías de entretemento: televisión, tablets,  

xoguetes e programas precociñados, etc. Coidar o benestar emocional dos nenos tamén 

pode pasar por facer entender ás familias que os nenos necesitan descansos, 

desconexións, momentos de estar acompañados pero tranquilos, un pouco de colito 

mentres mironean o que fan os adultos, un intre para xogar sos e repasar algún tema 

pendente, un pouco de sesta, uns mimos antes que unha escaleira de mellora en áreas 

e rutinas.   

 

 Polo mesmo, nunha situación de confinamento, na que non hai saídas á rúa, ao parque 

ou xogos na escola infantil pode ser útil para as familias facerlles partícipes da 

conveniencia de alternar tipos de xogo, sobre todo a partir de que o neno xa se atope 

feliz na exploración sensoriomotora. Isto é máis fácil nas casas (con hortas, patios) e 
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máis difícil nos pisos (e máis canto máis pequenos sexan). Pero pode valer a pena facer 

esta observación, buscar momentos para facilitar a descarga da emoción e a excitación, 

a afirmación corporal e persoal.   

 

 Máis sinxelo, en principio, debería ser acomodar un programa de intervención que xa 

está orientado cara a unha área específica do desenvolvemento e que ten obxectivos 

concretos e dun carácter máis funcional. Isto é común, por exemplo, en moitos casos de 

logopedia nos que se pode enviar vía correo electrónico recomendacións sobre praxias, 

xogos para facilitar a conciencia fonolóxica, a denominación, a sintaxis, etc. E, logo, na 

charla telefónica, ver que tal funcionaron, sempre partindo de non estresar á familia. 

Esta idea pode servir para outras áreas. 

 

 Unha idea máis, para aquelas familias que se atopen con ganas e en condicións de facelo 

é pedirlles algún vídeo dos momentos que lles estean resultando máis interesantes, 

curiosos, etc. Logo, o vídeo pode servirnos de soporte para observar o que lles chama a 

atención e moitas veces para compartir unha nova forma de interpretar ou ampliar o 

significado dunha escena, unha conduta, etc.  

 

 

 
 

 

 Na folla de evolución, rexistrar a data, o horario e os nomes dos participantes 

 Escribir o sumario dos asuntos tratados, das estratexias debatidas e acordadas, aspectos 

positivos e negativos 

 Subliñar aqueles aspectos que quedaron sen falar ou que pensaches ao fío da 

conversación  

 Revisar os vídeos ou materiais que nos pasou a familia 

 Considerar  se é conveniente falar do caso no equipo 
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