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Pensamos que é imprescindible

a colaboración entre as familias

e a escola para educar do modo mais 

axeitado posible a nenos e

nenas.

Todos sabemos que non existen 

receitas infalibles para educar, 

pero, aínda así, achegámoslles

algunhas propostas por se lle po-den 

ser de utilidade.

Imos centrarnos no que  denomina-

mos “límites”. Os límites son  as 

barreiras que os adultos usamos para 

indicar ata onde se pode  che-gar. É 

unha forma de dicirlle ós no-sos fillos

e fillas “esta é a liña que non podes 

sobrepasar”.

Lembrámoslles  que  se precisan 

algún tipo de aclaración ou 

afondar nalgún aspecto, estamos á 

súa disposición.
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A familia é o contexto máis apropiado para adquirir hábitos.

Nas escolas complementámo-la adquisición destes hábitos.

Aprendemos se temos oportunidade de “vivir” consecuencias en función das nosas

accións. Por iso, se sobreprotexemos ós pequenos e pequenas, se facemos por eles o

que saben facer sós, dificultamos que mellore a súa capacidade para superar situacións

desfavorables. Outra cousa é que poidan precisar axudas.

En termos xerais, para fomentar hábitos axeitados é preferible facer fincapé no que fan

ben, pero isto si, poñéndolle límites ós comportamentos inadecuados,establecendo normas..

Os límites son necesarios porque dan seguridade, en tanto que son unha referencia clara para actuar e o contexto resulta máis

predicible.

Se non establecemos límites, probablemente serán os nosos fillos e fillas quenes os establezan. En principio, o non debe ser

innegociable

Para favorecer unha disposición cara o cumprimento de hábitos-normas, é conveniente ter en conta algúns principios:

■ Acordar entre as persoas adultas o que se vai a esixir e as consecuencias. Isto non                    

obsta para que poidamos matizar algunha norma establecida, e que, a medida que van sendo 

maiores, a negociación sexa máis produtiva.

■ Establecer as normas estritamente necesarias e poucas:horarios, responsabilidades ...

■ Facer alusión á condutas concretas e ser claras “Fala en voz baixa” en vez de “Pórtate ben”.

■ Formulalas en positivo “Bota os papeis na papeleira” en vez de “Non tíre-los papeis ó chan”.

■ Explicarlle con claridade o que deben facer e as consecuencias.Estas deben ser 

proporcionadas, é dicir, que as poidamos levar a cabo.

■ Deben coñecer  por anticipado  tanto a norma coma as consecuencias. 

■ Asegurarnos que están entendidas a norma e as consecuencias.

■ Aplicar de forma consistente as consecuencias.

■ Nalgúns casos, pode ser  bo ofrecer alternativas para o seu cumprimento, pero este é ineludible.

■Tratar de cumprir nós a norma, se procede.


