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GUIA DE RECURSOS DURANT EL CONFINAMENT 

Davant la situació de crisi que vivim i de confinament forçós des de Ventijol 
t’oferim algunes idees que pensem que et poden ser útils: 

1.- Recorda que es normal sentir por, aïllament, solitud o sensació de falta de 
control. És una situació nova que no hem viscut mai i per tant és normal que ens 
provoqui un cert estrès. 

2.-El confinament afecta a  nivell físic, psicològic i emocional. 

3.- Les relacions del nostre entorn i de la llar poden veure’s afectades. 

Aquesta situació té aspectes que no depenen de nosaltres, és un temps incert i 
que nosaltres no podem canviar però hi ha coses que SI que podem fer per 
intentar estar millor- 

COSES QUE PODEM FER: 

- Accepta la situació. Donar-li sentit farà que redueixi la sensació de frustració. 
Pensa que estant a casa estem ajudant a salvar vides. 

- No estiguis tot el dia ni pensant, ni parlant del coronavirus ni escoltant noticies 
sobre aquest tema. 

- Si vius amb infants explica’ls què és el coronavirus i perquè estem tancats a casa 
d’una manera que puguin entendre. Ensenya’ls la importància de mantenir la 
higiene de rentar mans, tossir doblegant el colze... 

- Manteniu confortable el vostre entorn. Aspectes com el desordre o el soroll 
excessiu poden contribuir a augmentar el malestar i la tensió, i fer esclatar el mal 
humor. 

- Connecta amb les teves emocions i les teves necessitats. Com estic, què penso, 
què sento i comparteix-ho amb la gent que estimes. 
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- Cuida les teves rutines i hàbits. Fes un horari i intenta seguir-lo. En aquest sentit 
és recomanable diferenciar horaris i rutines d’un dia entre setmana del cap de 
setmana. 

- Fes una llista 'Coses per a fer durant el confinament'! És important que 
organitzis el teu dia, així veuràs què pots fer i distribuir de forma saludable el teu 
temps per les teves activitats, tasques de casa i passar millor els dies. 

- Fes exercici físic diàriament, el que t’agradi o puguis, estiraments, ioga, exercici 
cardiovascular però una estona cada dia. 

- Descansa, dorm les hores necessàries i menja de manera saludable. Elimina els 
hàbits tòxics ( alcohol, tabac..) al màxim possible. 

- Intenta passar estona amb les persones amb les que convius però també busca 
els teus propis espais d’intimitat  

- Intenta mantenir relacions amb les persones del teu entorn que no viuen amb 
tu a través de trucades o videotrucades. Anima als teus fills a que també ho facin. 

Malgrat tot això durant el confinament poden aparèixer malestars, conflictes i 
situacions violentes que no sàpigues gestionar. Segurament convius amb altres 
persones i per tant inevitablement poden sorgir conflictes. 

Quan es donin conflictes: 

-  Comunica’t amb qui estimes i no t’aïllis. Explica de manera tranquil·la com et 
sents, el que necessites  i el que et molesta. 

- Busca espais per parlar dels conflictes de forma oberta i tranquil·la. No cridis, no 
insultis. Expressa la teva opinió i intenta escoltar la de l’altre. 

- Per aquells que viuen amb infants o adolescents un dels elements de conflicte 
més freqüents té a veure amb l’ús de videojocs, xarxes i tecnologia. Cal regular el 
seu ús de forma integrada amb la resta d’activitats del dia.  
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Una bona manera de fer-ho és distingir quatre espais diaris:  

 un per fer feina (higiene personal i col·lectiva, ordre, feines de l’escola o 
l’institut, col·laboració a casa…),  

 un segon espai d’activitats conjuntes amb la resta de la família en les que 
tots i totes deixeu de banda les tecnologies (per exemple, en les hores dels 
àpats o en altres activitats comunes com mirar una pel·lícula o jugar a 
alguna cosa plegats),  

 un tercer espai per dormir (unes 8 hores per als adolescents i fins a 12 
hores pels més petits), 

 i un quart espai disponible en el que el propi nen/a o adolescent pot 
gestionar per sí mateix l’ús que en fa, amb l’única salvetat d’assegurar-nos 
que els continguts als que tingui accés, tant de jocs com de xarxes, siguin 
adequats a la seva edat i, també, que es respectin unes pauses mínimes 
cada hora. 

Pots evitar situacions de risc si: 

- Evites insultar, cridar o amenaçar. 

- Busques suport en altres persones del teu entorn, amics, familiars quan sentís 
que estàs preocupat, trist o angoixat. 

- Expresses el que sents abans de perdre el control. 

- Intentes arribar a acords 

És essencial diferenciar les situacions de conflicte de les de violència masclista, on 
no és possible la mediació.  

Davant el mínim dubte, pots dirigir-te al telèfon 900 900 120, que atén les 24 
hores i en molts idiomes diferents. També pots obtenir informació per a la 
detecció i actualització dels serveis per part de les institucions especialitzades. Si 
has estat agredida o, com a veïnatge o familiar, creus que s'està produint una 
agressió, truca al 112 (emergències mèdiques i cossos i forces de seguretat) 

Per a més informació o demanar suport contacta amb VENTIJOL al correu 
atencio@ventijol.cat o truca’ns al telèfon 93 408 12 36 de dilluns a divendres de 9 
a 14. 



 
 
 
 
 

c/ Sagrera, 179-197, 1ª. - 08027  Barcelona - Tel. 93 408 12 36 - e-mail: ventijol@ventijol.cat 

 
N.I.F. G-60.515.707Entitat inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 15.125. Secció 1a. BARCELONA 
 I al Ministerio del Interior amb el núm. 142.701. Madrid. Declarada d’utilitat pública (6/10/15)  

A més et recomanen unes adreces que poden ser d’interès 

- Webapp del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 

https://gestioemocional.catsalut.cat/ 

 

- Conte creat pel COPC per explicar als infants 
https://www.copc.cat/adjuntos/adjunto_15216/v/La%20Rosa%20contra%20el%20virus%20-

%20CATAL%C3%80.pdf?tm=1584371645 

- Activitats educatives per compartir en família mentre duri el confinament. 

Aquí trobareu una selecció de recursos per passar millor les hores durant la 

pandèmia de coronavirus, amb l'ajuda del núvol d'internet i les xarxes 

socials 

https://www.ccma.cat/catradio/popap/activitats-i-recursos-educatius-per-compartir-en-

familia-mentre-duri-el-confinament-pel-coronavirus/noticia/2999549/ 
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