
Os Dereitos
da Infancia,

en corentena 
" T E Ñ O  D E R E I T O
A  D I C I R  O  Q U E

P E N S O "

Rapaces e rapazas de  11
a 18 anos explican como
se viron afectados nos
seus dereitos por mor da
pandemia  pola COVID 19 

Imaxe: freepik



- Sénteste segura á hora de saír, ir á escola, realizar

actividades, etc.?

Non, porque nunca sei se a xente que me rodea está

positiva, o que fan, con quen estiveron, etc.

- Cres que se tiveron en conta as túas necesidades á hora

de establecer as normas (hixiénico-sanitarias) contra a

COVID19?

Si, tivéronnos moi en conta a parte de aos maiores e

pequenos. 

DEREITO Á EDUCACIÓN 

- Xa levamos case 2 meses de curso, (con adaptacións de

distancias, accesos, hixiene… e tamén con educación a

distancia) como crees que se está facendo?

Algunhas cosas ben e outras mal porque a xente pasa. Algún

non mantén a distancia, quita a máscara, etc., e aínda que

lles chamen a atención non fan caso. 

- Que recursos tiveches/estás tendo á túa disposición para

seguir o curso? Notaches diferencias con respecto a outros

compañeiros e compañeiras á hora de acceder a clases,

recursos, materiais, etc.?

Si, creo que teño como todos. 

DEREITO AO DESCANSO E AO OCIO 

- Que alternativas de ocio tiveches desde o comezo da

pandemia?

Quedaba na casa, aburríame, facía exercicio. Ás veces saio

coa miña curmá.

- As restricións para quedar, non poder practicar deporte

con outros rapaces e rapazas, están afectado ás túas

relacións sociais? Como?

Antes tampouco me movía moito, aínda que agora ao non

moverme nada, pois aféctame un pouco, como a todos. 

Álvaro (nome ficticio). 
14 anos

DEREITO Á SAÚDE 

DEREITO Á INFORMACIÓN

 - Cres que a información que vas recibindo (sobre o virus,

sobre restricións de mobilidade, de horarios, de

reunión…, datos de contaxios) é suficiente e axeitada?

A verdade é que me gustaría recibir máis desa información,

é insuficiente. Gustaríame, síntome insegura. Canta máis

información mellor.



DEREITO Á SAÚDE 

- Sénteste segura á hora de saír, ir á escola, realizar

actividades, etc.?

Non, pechan as cafeterías e nas escolas póñennos a todos

xuntos.

- Cres que se tiveron en conta as túas necesidades á hora de

establecer as normas (hixiénico-sanitarias) contra a

COVID19?

Si, porque tiveron en conta a todos, aos adultos, nenos,

adolescentes, etc.

DEREITO Á EDUCACIÓN 

- Xa levamos case 2 meses de curso, (con adaptacións de

distancias, accesos, hixiene… e tamén con educación a

distancia) como crees que se está facendo?

Hai institutos que o fan ben e outros non. Debería tomarse a

temperatura ao entrar, só se fai nalgúns malia que se dixo que

se ía facer en todos. Tamén me parece mal que se vaia igual ao

colexio se un conviente dá positivo, debería esperarse o

resultado.

- Que recursos tiveches/estás tendo á túa disposición para

seguir o curso? Notaches diferencias con respecto a outros

compañeiros e compañeiras á hora de acceder a clases,

recursos, materiais, etc.?

Penso que teño recursos suficientes, non noto diferencias cos

meus compañeiros.

DEREITO AO DESCANSO E AO OCIO 

- Que alternativas de ocio tiveches desde o comezo da

pandemia?

En corentena nada, só xogos interactivos con amigos e

amigas. No verán ía á praia e víaos. Agora non, só na escola e

só estou cunha amiga, nada de con moitos amigos.

Miriam (nome ficticio). 
18 anos

DEREITO Á INFORMACIÓN

- As restricións para quedar, non poder practicar deporte

con outros rapaces e rapazas, están afectado ás túas

relacións sociais? Como?

Si, obviamente, fago o deporte na casa. Gústame xogar ao

fútbol e non podo facelo.

 - Cres que a información que vas recibindo (sobre o virus,

sobre restricións de mobilidade, de horarios, de reunión…,

datos de contaxios) é suficiente e axeitada?

Nunca está de máis tener máis información. Gustaríame saber

máis, penso que poden estar ocultando datos.



DEREITO Á SAÚDE 

- Sénteste segura á hora de saír, ir á escola, realizar

actividades, etc.?

Si, síntome igual, coma se non houbera, só que agora

teño que llevar máscara, pero nada máis.

- Cres que se tiveron en conta as túas necesidades á

hora de establecer as normas (hixiénico-sanitarias)

contra a COVID19?

Si e non, a forma de avaliar os estudos non estou

dacordo, academicamente non estou dacordo, pero

gardar a distancia, non saír, etc. eso si me parece ben.

DEREITO Á EDUCACIÓN 

- Xa levamos case 2 meses de curso, (con adaptacións

de distancias, accesos, hixiene… e tamén con

educación a distancia) como crees que se está

facendo?

Ben, iso si se está facendo ben.

- Que recursos tiveches/estás tendo á túa disposición

para seguir o curso? Notaches diferencias con respecto

a outros compañeiros e compañeiras á hora de acceder

a clases, recursos, materiais, etc.?

Os mesmos recursos que todos, non me sentín

diferente. 

DEREITO AO DESCANSO E AO OCIO 

- Que alternativas de ocio tiveches desde o comezo da

pandemia?

En corentena vídeochamadas, en verán praia aínda que

con poucos amigos, agora nada polas restricións e o

estudo.

Alicia (nome ficticio). 
16 anos

As restricións para quedar, non poder practicar

deporte con outros rapaces e rapazas, están afectado

ás túas relacións sociais? Como?

Non me afectan, sígoos vendo na clase, no ximnasio, na

academia, etc.

DEREITO Á INFORMACIÓN

- Cres que a información que vas recibindo (sobre o

virus, sobre restriccións de mobilidade, de horarios, de

reunión…, datos de contaxios) é suficiente e axeitada?

Non, eu creo que debería haber máis.



Lucas (nome ficticio). 
11 anos

DEREITO Á SAÚDE 

- Sénteste seguro á hora de saír, ir á escola, realizar

actividades, etc.?

Mais ou menos, non demasiado. 

- Cres que te tiveron en conta as túas necesidades á hora de

establecer as normas (hixiénico-sanitarias) contra a

COVID19?

Non porque eles pensan que nós xogamos, pero o facemos

gardando a lei. 

DEREITO Á EDUCACIÓN 

- Xa levamos case 2 meses de curso, (con adaptacións de

distancias, accesos, hixiene… e tamén con educación  a

distancia) como crees que se está facendo?

Mal. 

- Que recursos tiveches/estás tendo á túa disposición para

seguir o curso? Notaches diferencias con respecto a outros

compañeiros e compañeiras á hora de acceder a clases,

recursos, materiais, etc.?

Eu teño ordenador pero outros non. 

DEREITO AO DESCANSO E AO OCIO 

- Que alternativas de ocio tiveches desde o comezo da

pandemia?

Quedar na casa, ver pelis e xogar á Play. 

- As restricións para quedar, non poder practicar deporte

con outros rapaces e rapazas, están afectado ás túas

relacións sociais? Como?

Xogar un rato ó fútbol sen máscara cos amigos, aínda nque

pouco. Inflúe en que non estou cos amigos. 

DEREITO Á INFORMACIÓN 

- Cres que a información que vas recibindo (sobre o virus,

sobre restriccións de mobilidade, de horarios, de reunión…,

datos de contaxios) é suficiente e axeitada?

Si.



 DEREITO Á SAÚDE 

- Sénteste segur á hora de saír, ir á escola, realizar actividades,

etc.? 

Non, hai moita xente que pasa de todo e non respecta as medidas

de seguridade. O do tema dos autobuses é unha pasada, na rúa e en

todas partes hai que gardar a distancia de seguridade e no autobús

imos “apiñados”. Dá medo. En ximnasia por exemplo tamén é

imposible non tocarse. 

- Cres que te tiveron en conta as túas necesidades á hora de

establecer as normas (hixiénico-sanitarias) contra a COVID19? 

Non. Non se entende que se culpe aos mozos polo tema do botellón

e poñan unha hora para estar na rúa e logo a xente estea nos bares

e os restaurantes coma e nada. É o mesmo. Paréceme unha

discriminación dos adultos. En xeral pola miña banda o que facemos

é quedar e falar. Seguimos facéndoo, pero con medidas de

seguridade. 

DEREITO Á EDUCACIÓN 

- Xa levamos case 2 meses de curso, (con adaptacións de

distancias, accesos, hixiene… e tamén con medidas de educación

a distancia) como crees que se está facendo? 

Regular. Hai moitas incoherencias. Non se entende que dentro das

clases se respecte a distancia e nos corredores non, Tampouco que

a entrada sexa por quendas e logo a xente se xunte na porta de

entrada a facer cola sen distancia. Co do tema de seguir as clases

por ordenador, creo que non estamos preparados coma noutros

países e fai falla ter moita disciplina. Non é o mesmo organizarte ti

que ter un profesor que te axude.  Fai falla ser súper responsable.

Tamén falta que os “profes” se poñan de acordo. Cada profesor

manda traballo sen ter en conta o que mandan os outros. Respecto

ás clases deste curso véxoas ben, só que damos pouca materia de

4º porque están recuperando a materia de 3º. O da educación a

distancia non funcionou ben para ninguén. No meu centro no

fixeron vídeochamadas nin nada, só mandar deberes.  

- Que recursos tiveches/estás tendo á túa disposición para seguir

o curso?  Notaches diferencias con respecto a outros compañeiros

e compañeiras á hora de acceder a clases, recursos, materiais,

etc.?

Teño ordenador na casa, pero viríame moi ben unha impresora. Sei

que hai xente que non ten internet na casa ou que ten que facer as

cousas co móbil. Tería que haber máis axudas da Xunta para mercar

equipamento informático. Gustaríame que os profes preparasen

vídeos tipo Youtube con conexións en directo e esas cousas. Agora

a tecnoloxía está moi avanzada e todo o mundo ve Youtube. Non é

o mesmo un vídeo que un correo electrónico onde che mandan ler

un tema e mandar uns exercicios pola túa conta. Os profesores non

están ao día.

DEREITO AO DESCANSO E AO OCIO 

- Que alternativas de ocio tiveches desde o comezo da pandemia?

Basicamente ver series, pelis e falar cos meus amigos por

vídeochamada.Tamén facer exercicio na casa e facer dieta, xogar a

xogos de App e ver vídeos. 

- As restricións para quedar, non poder practicar deporte con

outros rapaces e rapazas, están afectado ás túas relacións sociais?

Como?

Si. Teño amigos que agora non vexo. Tamén falo máis coa xente que

non podo ver. Digamos que estou máis en contacto cun grupo

pequeno de “colegas”, pero menos coa xente que vía en grupos

grandes. En xeral o meu grupo é pequeno, somos catro, as

restricións non nos afectan moito. Creo que o de non poder

xuntarse con moita xente é unha medida bastante boa. 

DEREITO Á INFORMACIÓN 

- Cres que a información que vas recibindo (sobre o virus, sobre

restricións de mobilidade, de horarios, de reunión…, datos de

contaxios) é suficiente e axeitada?

A verdade é que este tema aburre xa. Hai un momento no que

desconectas. O de que en cada sitio as medidas sexan unhas e que

cambien dun día para outro é confuso. Creo que sería mellor que

nos volvesen a confinar a todos e listo. Tamén creo que a xente non

é consciente porque non ve o que está pasando e non nos amosan

unha UCI de coronavirus por dentro.  A información tería que ser

máis impactante, máis información visual tipo a dos accidentes de

tráfico.  Así a xente sería máis consciente do risco e coidaríase máis.

¿Podo dicir algo máis?.  O do tema das multas paréceme unha

tontería. Se lla poñen a alguén que non ten ingresos dálle igual e

non vai pagar e se lla poñen a alguén que non ten diñeiro vaina

pagar e vaille dar igual.  As multas terían que ser ir limpar as UCI

dos hospitais e cousas así para todos igual.

Xaquín (nome ficticio). 
15 anos



DEREITO Á SAÚDE 

- Sénteste seguro/segura á hora de saír, ir á escola, realizar

actividades, etc.?

Amelia: Síntome máis ou menos segura á hora de facer

actividades, non estou segura de que ao facer atletismo

poida quitar a máscara, dáme medo contaxiarme.

Xoán: Non me sinto de todo seguro porque non todos

cumpren as normas.

Xoel: Síntome seguro porque creo que se te contaxias

superaralo. Creo que se lle tería que facer a PCR a todo o

mundo.

- Cres que se tiveron en conta as túas necesidades á hora

de establecer as normas (hixiénico-sanitarias) contra a

COVID19?

Amelia: Non me gusta que haxa algúns profes que non

respectan as normas para protexernos da COVID.

Xoán: Ninguén me preguntou cando se estableceron as

normas para a COVID.

DEREITO Á EDUCACIÓN 

- Xa levamos case 2 meses de curso, (con adaptacións de

distancias, accesos, hixiene… e tamén con medidas de

educación a distancia) como crees que se está facendo?

Amelia: De momento no meu cole imos ben.

Xoán: Creo que as cadeiras de clase non teñen distancia

suficiente e algúns profes non cumpren as normas.

Xoel: Os profes non respectan as normas anti COVID e só

algúns colgan as cousas na aula virtual.

- Que recursos tiveches/estás tendo á túa disposición para

seguir o curso? Notaches diferencias con respecto a outros

compañeiros e compañeiras á hora de acceder a clases,

recursos, materiais, etc.?

Xoán: Para seguir as clases, algún profesores colgan

algunhas cousas na aula virtual.

DEREITO AO DESCANSO E AO OCIO

- Que alternativas de ocio tiveches desde o comezo da

pandemia?

Amelia: No confinamento a miña alternativa foi facer

manualidades.

Xoán: A miña alternativa de ocio foron os móbiles e as

consolas.

Xoel: A miña alternativa de ocio foi xogar á play.

- As restricións para quedar, non poder practicar deporte

con outros rapaces e rapazas, están afectado ás túas

relacións sociais? Como?

Amelia: Agora discuto máis coas miñas amigas.

Xoán: Non me gusta non poder quedar cos meus amigos.

Xoel: Non me gusta que non puiden celebrar o meu cumple.

DEREITO Á INFORMACIÓN

 - Cres que a información que vas recibindo (sobre o virus,

sobre restricións de mobilidade, de horarios, de reunión…,

datos de contaxios) é suficiente e axeitada?

Amelia: Creo que teño información suficiente.

Xoán: Non creo que teña información suficiente.

Xoel: Non creo que teña información suficiente.

Amelia (12 anos), 
Xoán (15 anos), e Xoel (11 anos) 
(nomes ficticios). 



DEREITO Á SAÚDE 

- Sénteste seguro/segura á hora de saír, ir á escola, realizar

actividades, etc.?

Marián: Si me sinto segura porque vexo que a xente cumpre

as normas de distancia social e máscaras. 

Lucía: Non me sinto segura porque creo que non nos están

dicindo toda a verdade e que nos minten sobre os

resultados das PCR.

- Cres que se tiveron en conta as túas necesidades á hora

de establecer as normas (hixiénico-sanitarias) contra a

COVID19?

Marián: Non estou segura de que se tiveran en conta as

miñas necesidades.

Lucía: Creo que as miñas necesidades si se tiveron en conta

pero non as dos adolescentes e os preadolescentes, porque

non lles deixan saír da cas por medo, non me preguntaron

pero creo que non o fixeron ben. 

DEREITO Á EDUCACIÓN 

- Xa levamos case 2 meses de curso, (con adaptacións de

distancias, accesos, hixiene… e tamén con medidas de

educación a distancia) como crees que se está facendo?

Marián: Na volta ás clases creo que  se está facendo ben,

pero algún non cumpren todas as normas. No cole ao mellor

non se gardan ben as distancias e algún non poñen ben as

máscaras.

Lucía: O acceso ás clases e a seguridade non creo que se

estea facendo ben porque somos os mesmos algumnos en

clase e non sempre se gardan as distancias de seguridade.

Non estamos desinfectando cando algúen vai a un sitio e

volve, por exemplo se un alumno vai ao baño non desinfecta

o seu sito ao marchar e volver.

- Que recursos tiveches/estás tendo á túa disposición para 

seguir o curso? Notaches diferencias con respecto a outros 

compañeiros e compañeiras á hora de acceder a clases, 

recursos, materiais, etc.?

Marián: Tiven ordenador pero non funcionaba ben a 

conexión e algúns traballos non os puiden entregar. Notei 

diferencias respecto a outros compañeiros.

Lucía: Durante o confinamento foi todo desordeado, porque

todo foi moi rápido, moita tarea porque na casa mandábannos

moitos exercicios pero poucas explicacións sobre a materia e

había cousas que non entendíamos e non podíamos facer ben

as tarefas. Eu tiven ordenador e tablet, pero non todos

tiveron, outros compañeiros non tiveron.

DEREITO AO DESCANSO E AO OCIO

- Que alternativas de ocio tiveches desde o comezo da

pandemia?

Marián: Saía coas miñas amigas pero con máscaras e sen

tocar cousas que non son nosas .

Lucía: As miñas alternativas de ocio foron poucas, a maior

parte do tempo pasábaa facendo exercicios porque se non

non daba abasto par facer todas as tarefas. No tempo libre

das fins de semana cando mamá e a avoa non traballaban en

aínda que me quedaran exercicios para facer, polo menos o

domingo non o facía para ter descanso.

- As restricións para quedar, non poder practicar deporte

con outros rapaces e rapazas, están afectado ás túas

relacións sociais? Como?

Marián: Relaciónome nun 50% no cole e noutro 50% fóra do

cole, amigos do cole preséntanme a outros e ás veces saíamos

xuntos pero agora non se pode facer, así que me está

afectando negativamente na relación cos meus amigos.

Lucía: Non noto diferencia nas miñas relacións porque aínda

que haxa distancia as persoas non temos por que cambiar. 

DEREITO Á INFORMACIÓN

 - Cres que a información que vas recibindo (sobre o virus,

sobre restricións de mobilidade, de horarios, de reunión…,

datos de contaxios) é suficiente e axeitada?

Marián: A información que estou recibindo non é suficiente

aínda que sí adecuada, fáltame un pouco máis de información

do que vai ocorrer despois. 

Lucía: Creo que non nos están a dicir toda a verdade, nos

telediarios dinnos o que di a maioría, creo que hai máis

contaxios dos que nos din.

Marián (12 anos) e 
Lucía (13 anos),  
(nomes ficticios). 

 



DEREITO Á SAÚDE 

- Sénteste seguro á hora de saír, ir á escola, realizar

actividades, etc.?

A verdade é que me sinto moi seguro, na escola hai moitas

medidas de seguridade e síntome seguro coa máscara

posta. 

- Cres que se tiveron en conta as túas necesidades á hora

de establecer as normas (hixiénico-sanitarias) contra a

COVID19?

 Si. Preguntáronome se estivera en contacto con algúen que

estivera contaxiado e fixéronme varias probas antes de

comezar o curso.

DEREITO Á EDUCACIÓN 

- Xa levamos case 2 meses de curso, (con adaptacións de

distancias, accesos, hixiene… e tamén con educación a

distancia) como crees que se está facendo? 

As medidas son incómodas, porque non estamos afeitos a

ter tantas normas, tan estrictas, ás veces costa adaptarse.

Non podes estar preto dos teus compañeiros, as fiestras

teñen que estar abertas aínda que  vai moito frío.

- Que recursos tiveches/estás tendo á túa disposición para

seguir o curso? Notaches diferencias con respecto a outros

compañeiros e compañeiras á hora de acceder a clases,

recursos, materiais, etc.?

No confinamento foi de repente e non estabas preparado e

tiñas só o móbil para facer os traballos que mandaban os

profesores, sigo co móbil porque supostamente nos van dar

ordenadores para cando nos confinen outra vez. Non vin

diferencias cos meus compañeiros. Algúns tiñan móbil,

outros ordenadores, pero é o normal. Eu co móbil podía

facer os traballos aínda que era incómodo, pero tiña que

facelos si ou si porque era o que mandaban os profesores.

DEREITO AO DESCANSO E AO OCIO

- Que alternativas de ocio tiveches desde o comezo da

pandemia?

 Estaba tranquilo, tiña máis tempo para facer os traballos,

para estar coa miña famila, os tres meses paseinos a gusto.

- As restricións para quedar, non poder practicar deporte

con outros rapaces e rapazas, están afectado ás túas

relacións sociais? Como?

Fastídiame non poder estar cos meus amigos, pero eu sigo

sendo o mesmo, hai normas e hai que saber cumprilas polo

ben común.

DEREITO Á INFORMACIÓN

 - Cres que a información que vas recibindo (sobre o virus,

sobre restricións de mobilidade, de horarios, de reunión…,

datos de contaxios) é suficiente e axeitada?

Estamos recibindo moita información, como vai

evolucionando, os cambios nas normas…estannos

informando moi ben.

Pedro (18 anos) 
(nome ficticio). 



DEREITO Á SAÚDE 

- Sénteste seguro/segura á hora de saír, ir á escola,

realizar actividades, etc.?

Si, con isto do coronavirus bastante ben, porque levo as

miñas máscaras e teño 2 máscaras de reposto.

- Cres que se tiveron en conta as túas necesidades á

hora de establecer as normas (hixiénico-sanitarias)

contra a COVID19?

Non, por exemplo de xogar, son cousas de nenos que

non llas podes quitar, no patio estamos xogando ao

fútbol con máscara .Nada de contacto. En balonmán, por

exemplo desinfectas a pelota, e canto rematan de xogar

os  xogadores desinféctase outra vez.

Noutros sitios hai nenos que quitan a máscara en clase,

báixana para estar no bar…o de sempre.

DEREITO Á EDUCACIÓN 

- Xa levamos case 2 meses de curso, (con adaptacións

de distancias, accesos, hixiene… e tamén  con

educación a distancia) como crees que se está

facendo?

Para min está ben porque eu creo que se volveran as

clases online serían moito mellor para todos.

Ao do toque de queda non lle vexo moito xeito, porque,

ás 9 da mañá 50 nun autobús e ás 11 da noite 3 metidos

nun bar non ten moito sentido, pero…

- Que recursos tiveches/estás tendo á túa disposición

para seguir o curso? Notaches diferencias con respecto

a outros compañeiros e compañeiras á hora de acceder

a clases, recursos, materiais, etc.

Hai nenos que a maioría non traen alcohol, que non

teñen moitas mascaras e non as cambian, iso.

DEREITO AO DESCANSO E AO OCIO

- Que alternativas de ocio tiveches desde o comezo da

pandemia?

Non, nin en Halloween, literalmente foi unha cousa que

para min non foi xusta. Nin sequera nos  puxeron vídeos

temáticos de Halloween nin nada. Só estudiar e

estudiar.

DEREITO Á INFORMACIÓN

- As restricións para quedar, non poder practicar

deporte con outros rapaces e rapazas, están afectado

ás túas relacións sociais? Como?

Si, porque eu saio cos meus amigos. Saimos un grupo de

3 e imos nas bicicletas por aí. Podemos ir sen máscara

(na bici) porque non temos contacto con ninguén.

Practicamente convivimos xuntos.

 - Cres que a información que vas recibindo (sobre o

virus, sobre restricións de mobilidade, de horarios, de

reunión…, datos de contaxios) é suficiente e axeitada?

Si, ben, pero se queres entrar en Lugo podes entrar

facilmente, porque cos controis que hai…

Adrián (nome ficticio). 
11 anos



DEREITO Á SAÚDE 

- Sénteste segura á hora de saír, ir á escola, realizar

actividades, etc.?

Si, por unha parte si porque vexo que a maioría da xente

vai con máscara e hai xente que adoita respectar máis a

distancia. Hai algunha parte pola que non porque me

fixo que hai algún grupos así de xente, de adolescentes

máis maiores ca min que están sen máscara, van pola

rúa sen máscara e non están comendo nin nada, nin

manteñen a distancia.

- Cres que se tiveron en conta as túas necesidades á

hora de establecer as normas (hixiénico-sanitarias)

contra a COVID19?

Si, eu creo que si. 

DEREITO Á EDUCACIÓN 

- Xa levamos case 2 meses de curso, (con adaptacións

de distancias, accesos, hixiene… e tamén con

educación a distancia) como crees que se está

facendo?

Bastante ben, fan probas para traballar co ordenador,

algún días mándanme tarefas para enviar sen ter

contacto nin falar co profesor máis que escribindo

mensaxes. Ensínanos a cambiar a PDF, a mandar por

mail, e esas cousas.

No instituto bastante ben, temos xel nas aulas e polos

corredores. E nos baños son dúas persoas por baño e hai

papel para secar as mans e non compartimos papel

hixiénico. Hai profesrores de garda no corredor cando

non teñen clase que miden quen entra nos baños, hai

coma tres ou catro profesores.

Os profesores teñen planeado que estemos ventilando

10 minutos ao comezo e despois abren 5 minutos antes

de rematar a clase e os primeiros 5 minutos da seguinte

e así xa van 10 minutos. Nos recreos quedan abertas. A

veces teño frío, pero a maioría das veces vou abrigada e

non vai frío. Se no recreo está choveno pártennos  no

ximnasio, nunha parte por exemplo 1º de ESO e na outra

3ª da Eso. O ximnasio e bastante grande e pódese

manter a distancia ben.

- Que recursos tiveches/estás tendo á túa disposición

para seguir o curso? Notaches diferencias con respecto

a outros compañeiros e compañeiras á hora de acceder

a clases, recursos, materiais, etc.

Teño ordenador na casa e o ordenador do instituto, que

nos deron un ordenador a cada un. Os nenos e nenas

que ían ao meu cole o ano pasado non tiveron

problemas porque levabamos xa dous anos con

ordenadores, outros que viñan de colexios máis

pequenos atoparon un pouco de dificultade, pero lévano

bastante ben porque os profesores lles foron

explicando.

DEREITO AO DESCANSO E AO OCIO

- Que alternativas de ocio tiveches desde o comezo da

pandemia?

Bueno pois a casa está máis recollida. Escribía bastante

porque me gusta organizar, fixen moitas cousas co

móbil, e estudar.

DEREITO Á INFORMACIÓN

- As restricións para quedar, non poder practicar

deporte con outros rapaces e rapazas, están afectado

ás túas relacións sociais? Como?

Antes eu tampouco quedaba tanto, por semana non

quedaba, só a fin de semana. Pero bastante ben,

realmente non noto tanta diferencia..

 - Cres que a información que vas recibindo (sobre o

virus, sobre restricións de mobilidade, de horarios, de

reunión…, datos de contaxios) é suficiente e axeitada?

Eu creo que si.

Antía (nome ficticio). 
12 anos



DEREITO Á SAÚDE 

- Sénteste seguro á hora de saír, ir á escola, realizar

actividades, etc.?

Si, síntome seguro. A veces teño algo de medo porque hai

xente que non respecta as normas pero si. Dáme un pouco de

pánico que me poida contaxiar eu tamén.

- Cres que se tiveron en conta as túas necesidades á hora de

establecer as normas (hixiénico-sanitarias) contra a

COVID19?

Moi, moi en conta, non sei, porque de que serve que pechen os

bares ou non nos deixen quedar con amigos e saír da casa se

quedamos todos xuntos no instituto outra vez.

DEREITO Á EDUCACIÓN 

- Xa levamos case 2 meses de curso, (con adaptacións de

distancias, accesos, hixiene… e tamén con educación a

distancia) como crees que se está facendo?

Penso que se podería facer mellor porque estamos todo o

tempo botando xel pero os profesores non deberían pasarnos

tantas fichas, deberían poñer na aula virtual porque nos pasan

papeis que non debería estar tocando tanta xente.

- Que recursos tiveches/estás tendo á túa disposición para

seguir o curso? Notaches diferencias con respecto a outros

compañeiros e compañeiras á hora de acceder a clases,

recursos, materiais, etc.?

Algún profesor deixábache traballo colgado un exercicio na

aula ou dicíalle a outro que te avisara para que te enteraras de

que o tiñas que facer.  Había profesores cos que non había

contacto porque se lles enviabas algún correo e non non lles

escribías pola aula virtual non respondían, e incluso pola aula

virtual tardaban moito. Teño algún correo de hai mes e medio

que está sen responder. Cos compañeiros tiña contacto a

través das redes sociais. Cando había as clases virtuais

coincidías con alguén da túa clase e víaste pero pouco máis.

Diferencias non.

Marcos (nome ficticio). 
16 anos

DEREITO AO DESCANSO E AO OCIO

- Que alternativas de ocio tiveches desde o comezo da

pandemia?

Coa música, facendo deporte, xogábamos algo á consola,

facíamos actividades ou xogos en equipo ou pouco máis.

- As restricións para quedar, non poder practicar deporte

con outros rapaces e rapazas, están afectado ás túas

relacións sociais? Como?

A min non. A ver, se vas a unha actividade na que non

estiveches podes coñecer xente nova, pero a min de momento

non me pasa.

DEREITO Á INFORMACIÓN

 - Cres que a información que vas recibindo (sobre o virus,

sobre restricións de mobilidade, de horarios, de reunión…,

datos de contaxios) é suficiente e axeitada?

A información está ben, pero o que fan por unha parte está

ben pero por outra non porque non todo o mundo cumpre, os

horarios, ou que non haxa máis de certa xente nun sitio. Non é

porque non lles chegue a información, senón porque pasan

dela.



DEREITO Á SAÚDE 

- Sénteste segura á hora de saír, ir á escola, realizar

actividades, etc.?

Carmen:Non porque me dá medo contaxiarme. 

Inés: Pois non, porque vai ti saber se saio e o pillo. 

- Cres que se tiveron en conta as túas necesidades á hora

de establecer as normas (hixiénico-sanitarias) contra a

COVID19?

Carmen: Non porque non deixan estar coa familia e os

amigos. 

Inés: Si.

DEREITO Á EDUCACIÓN 

- Xa levamos case 2 meses de curso, (con adaptacións de

distancias, accesos, hixiene… e tamén educación a

distancia) como crees que se está facendo?

Carmen: Teño 16 anos e xa non estou estudiando.

Inés: Un pouquiño regular porque no meu instituto hai

positivos pero non confinan as clases coma noutros

institutos, e paréceme inxusto porque que vai ti a saber se

estiven con esa persoa nun recreo merendando sen

máscara o puiden coller ou non. Porque agora xa non fan as

PCR así coma así, coma se facía antes.

- Que recursos tiveches/estás tendo á túa disposición para

seguir o curso? Notaches diferencias con respecto a outros

compañeiros e compañeiras á hora de acceder a clases,

recursos, materiais, etc.?

Carmen: Tiven ordenador pero non funcionaba ben a

conexión e algúns traballos non os puiden entregar. Notei

diferencias respecto a outros compañeiros que tiñan máis

recursos.

Inés: Non notei diferencias.

DEREITO AO DESCANSO E AO OCIO

- Que alternativas de ocio tiveches desde o comezo da

pandemia?

Carmen: Só poñer música alta molestando á miña familia. 

Lucía: Ver películas, saír pasear coa cadela, ver máis

películas, xogos de mesa, cociñar coa avoa e pouco máis.

- As restricións para quedar, non poder practicar deporte

con outros rapaces e rapazas, están afectado ás túas

relacións sociais? Como?

Carmen:  Síntome mal porque non podo quedar cos amigos.

Inés: Si, non é o mesmo que teña que falar cunha persoa e

repetirlle as cousas 40 veces polo mítico “non se che

entende” ou “non no te escoito” e iso. 

DEREITO Á INFORMACIÓN

 - Cres que a información que vas recibindo (sobre o virus,

sobre restricións de mobilidade, de horarios, de reunión…,

datos de contaxios) é suficiente e axeitada?

Carmen: Ás veces porque a explican mal. 

Inés: Si. 

Carmen (16 anos) e 
Inés (13 anos),  
(nomes ficticios). 



DEREITO Á SAÚDE 

- Sénteste seguro á hora de saír, ir á escola, realizar

actividades, etc.?

 Nalgunhas actividades que facemos no IES non me sinto

seguro porque algún rapaces báixanse a máscara.

- Cres que se tiveron en conta as túas necesidades á hora

de establecer as normas (hixiénico-sanitarias) contra a

COVID19?

Si, penso que o problema é tan grave, que as normas deben

ser para todos igual. A min a máscara afógame, pero

entendo que non queda máis remedio.

DEREITO Á EDUCACIÓN 

- Xa levamos case 2 meses de curso, (con adaptacións de

distancias, accesos, hixiene… e tamén con medidas de

educación a distancia) como crees que se está facendo? 

No meu instituo están facendo as cousas ben: hai que botar

xel ao entrar e saír, non podemos compartir as mesas,

sempre temos que utilizar a mesma e desinfectala…

- Que recursos tiveches/estás tendo á túa disposición para

seguir o curso? Notaches diferencias con respecto a outros

compañeiros e compañeiras á hora de acceder a clases,

recursos, materiais, etc.?

Cando empezou todo isto preguntáronme se tiña

ordenador e wifi para facer os traballos na casa e envialos.

Díxenlles que ordenador si pero que a miña wifi era limitada

e que non podería envialos. Por exemplo, hoxe teño que

facer un traballo de xeografía e tereino que levar nun

pendrive. O problema tereino se me confinan.

DEREITO AO DESCANSO E AO OCIO

- Que alternativas de ocio tiveches desde o comezo da

pandemia?

No instituto tiven que deixar de verme con dous amigos no

recreo porque son doutro curso e non podemos

mesturarnos, xa que o patio está dividido por trozos e

cursos.

- As restricións para quedar, non poder practicar deporte

con outros rapaces e rapazas, están afectado ás túas

relacións sociais? Como?

Eu practico deporte e ao principio reduxéronnnos o tempo

semanal de adestramento. Agora x atemos un horario

normal e con máscara. En canto á relación con amigos, teño

que recoñecer que en ocasións saltamos a norma e

xuntámonos máis de 5.

DEREITO Á INFORMACIÓN

 - Cres que a información que vas recibindo (sobre o virus,

sobre restricións de mobilidade, de horarios, de reunión…,

datos de contaxios) é suficiente e axeitada?

A verdade é que non me entero de nada. A veces algo pola

televisión. Deberían de informar máis. Por exemplo no

instituto en lugares moi visibles.

Carlos (15 anos) 
(nome ficticio). 
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	20 N CPI Carlos Coruña



