
(Síndrome  
de la cabana)

Por de sortir 
de casa



A causa de la situació actual de 
la pandèmia, tots els infants i 
adolescents s’han hagut de quedar a 
casa durant molt temps. A diferència 
dels adults, no han pogut sortir ni 
a comprar, per la qual cosa durant 
mesos no han vist ni viscut la vida 
exterior. 
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Aquesta situació d’emergència 
ha comportat que es canviessin 
hàbits de son i que en molts 
casos s’allarguessin les nits, 
i ha provocat alteracions de 
conducta com, per exemple,  
la por de sortir de casa quan 
ja s’ha pogut.



En primer lloc, la por és una emoció  
que es genera al cervell primitiu i,  
per tant, és irracional. 

És un sistema d’alarma del cervell que 
s’activa quan detecta una possible  
amenaça real o suposada, present, futura  
o fins i tot del passat. 

Es tracta d’una resposta útil i adaptativa 
que comporta canvis en el funcionament 
dels nostres comportaments, pensaments  
i cos.

La por és un esquema cerebral d’adaptació 
a l’entorn i constitueix un mecanisme de 
supervivència i de defensa que permet 
a la persona respondre a les situacions 
adverses amb rapidesa. En aquest sentit, 
és normal i beneficiós per a tots els 
éssers vius tenir por, però compte!, la 
por mal gestionada pot desembocar en 
comportaments negatius o limitadors que 
hem de tractar de seguida. 

La por de sortir de casa  
en pot ser un.
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Com hi podem  
fer front?

En primer lloc, parlem amb els infants 
i els adolescents dels sentiments i 
les pors que tenen. Compartir i 
conversar ajuda a minimitzar-ne 
l’impacte, perquè quan fas partícip 
de les teves pors una altra persona 
sembla que perden força.

Normalitzar el sentiment. 
Verbalitzar que és normal que 
passi, perquè hem estat i estem 
envoltats de notícies negatives 
diàriament. La por és inherent a 
l’ésser humà, la necessitem per 
sobreviure, però l’hem de gestionar 
bé. Hem de manar nosaltres sobre 
la por, no la por sobre nosaltres.
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Donar seguretat. Parlar sobre com ens 
podem encomanar. El virus necessita un 
cos (hoste); si no li permetem accedir-
hi, és pràcticament impossible que ens 
encomanem. Mantenir les distàncies (dos 
metres) i rentar-se molt sovint les mans és 
clau per sortir amb tranquil·litat. Podem 
sortir al carrer i, si la fase ho permet, 
quedar amb persones sense pors i gaudir 
del moment de veure els amics o els veïns. 
Riure, jugar, explicar-se coses…

3.

4. Fixar gradualment objectius per sortir i 
quedar amb persones: per exemple, sortir 
primerament a prop de casa i en entorns que 
ens proporcionen més seguretat, com passejar 
o anar a comprar pel barri, i posteriorment 
anar a visitar algú o a comprar més lluny. 
Amb les trobades, podem fer el mateix: 
quedar amb poques persones, una o dues, els 
primers dies, i després, segons la desescalada 
de cada regió, quedar amb més amics o veïns.
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