
A XOANIÑA PAQUIÑA

Había unha vez unha xoaniña que tiña 6 anos que se chamaba Paquiña. Como 
todas as xoaniñas, tiña as ás vermellas con pintiñas negras. Ese ano ía á clase de 1º. 
Paquiña  era  unha  xoaniña  moi  simpática,  que  todos  a  querían e  sabía  facer  moitos 
amigos. Era o que todos admiraban de Paquiña, que todo o mundo quería estar con ela e 
que era a  mellor amiga de todas as xoaniñas.

Algunhas que non a coñecían pensaban que isto ocorría porque Paquiña era moi 
guapa, pero non era así. Paquiña non era nin guapa nin fea, era normal; na súa clase 
había xoaniñas máis guapas ca ela e non por iso as demais xoaniñas estaban tan a gusto 
con elas. Outros pensaban que era porque Paquiña traballaba moi ben. Pero tampouco 
era por iso. Paquiña facía os seus traballos e esforzábase, pero outras xoaniñas da clase 
debuxaban ou coloreaban mellor e non eran tan boas amigas como Paquiña.

Vouvos contar cal era o truco de Paquiña para ser tan querida polos demais, ter 
moitos amigos e que todos se sentiran a gusto con ela. Sempre que vía alguén coñecido 
dicíalle sorrindo:

- Ola, ¿Cómo estás?
Se algunha xoaniña lle contaba algo, Paquiña sempre escoitaba mirando aos ollos.
Paquiña animaba ás xoaniñas da súa clase cando tiñan que facer algo, para que se 

sentiran máis tranquilas ao facelo.
Un día a profe mandou un debuxo e a unha xoaniña da súa clase saíulle precioso, 

foi o máis bonito. Paquiña díxolle:
- ¡Que bonito che saíu o debuxo, que ben debuxas!
Sempre felicitaba aos demais cando algo lles saía ben, aínda que o fixeran mellor 

cá ela.
Paquiña tamén facía cumpridos aos demais. Un día unha xoaniña veu á clase moi 

guapa e Paquiña díxolle:
- ¡Que guapa vés hoxe e que lazo tan bonito che puxo a túa mamá!
Ás demais  xoaniñas gustáballes  escoitar  os cumpridos de Paquiña e por iso a 

querían tanto, porque a case todo o mundo lle buscaba algo para facerlle cumpridos.
Ademais,  se algunha xoaniña faltara á clase  porque estivera enferma,  Paquiña 

preguntáballe despois como se ía atopando.
Algunhas veces, portábanse mal con Paquiña. A Paquiña non lle gustaba que lle 

colleran  as  súas  cousas  sen  permiso.  Se  algunha  xoaniña  lle  collía  algo  sen  terllo 
pedido, dicíallo sen berrar:

- Sabes que non me gusta que me collas as miñas cousas sen dicirmo. Dámo e a 
próxima vez pídesmo.

Tampouco lle gustaba que se meteran con ela ou lle dixeran cousas;  ás veces 
metíanse  coas súas  antenas porque as  tiña moi  grandes.  Cando pasaba  iso,  Paquiña 
dicíao moi clariño sen enfadarse e sen chorar:

- Non me gusta que te metas coas miñas antenas, porque eu tampouco me meto 
contigo. Así que non o volvas facer.

Pero se a xoaniña seguía meténdose con ela, non lle prestaba atención e a xoaniña 
cansábase e deixábaa en paz.



A profe  tamén  a  quería  moito,  aínda  que  ás  veces  lle  tiña  que  rifar,  porque 
Paquiña corría na fila, remataba mal as súas fichas ou falaba demasiado na clase. Cando 
pasaba iso Paquiña pedía disculpas e intentaba facelo mellor.

Este era o truco da xoaniña Paquiña para ser boa amiga, relacionarse cos demais e 
que  a  respetaran.  Se  queredes  ser  como Paquiña,  probade  o  seu  truco,  seguro  que 
funciona.

E colorín colorado, este conto está rematado.

Truco que ensina:
-  Habilidades  sociais  básicas  para  relacionarse  cos  demais:  Saudar,  escoitar 

mirando aos ollos, animar aos demais, felicitar cando fan algo ben, facer cumpridos e 
interesarse polos problemas dos demais.

-  Ensina  algunhas  condutas  asertivas,  por  exemplo  expresar  adecuadamente 
aquilo que nos disgusta.

Actividades:
- Facer un debuxo sobre o conto. Colorar o debuxo de Paquiña.
- Facer unha dramatización do conto.
- Comprensión e diálogo : Inventar preguntas sobre o conto e facelas aos demais, 

¿Como se comportaría Paquiña na súa casa?  ¿Qué truco acostumamos a utilizar para 
facer amigos? , dos trucos que practica a xoaniña Paquiña ¿cal é o que máis nos costa 
ou nos esquece praticar? , ¿cal é o truco que máis vos gusta que practiquen con vós? ¿e 
cando nos fan algo que non nos gusta, que facemos: aguantar, enfadarnos, dicilo como 
fai Paquiña...?

- Inventar pareados sobre as habilidades que se traballan (p.ex. Se aos amigos 
queres coidar, sempre os has de saudar)

Estratexias para mellorar a conducta:
- Insistir nas habilidades sociais traballadas: saudar, escoitar mirando aos ollos, 

animar aos demais, facer cumpridos, felicitar, interesarse polos problemas dos demais e 
expresar o que non nos gusta adecuadamente. Pódese expoñer o debuxo coloreado de 
Paquiña para telo de referencia e recordatorio...

- Prestar especial atención (eloxios e recoñecemento en público) aos nenos que 
practiquen espontaneamente as habilidades sociais referidas...

- Realizar pequenas dramatizacións ou xogos de rol para entrenar os “trucos”, 
poñendo en práctica todas as conductas. Logo intercambiar os papeis...


