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Toca durmir...Toca durmir...
O ritual do sonoO ritual do sono
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espois dun día cansado de traballo Estes hábitos son necesarios tamén para os nenos 
deitamos ós nenos. ¡ Por fin, relax! Un maiores, incluso preadolescentes. Son momentos para 
momento para os pais e para descansar. charlar ou preguntar algo que lles preocupa, preparar o D

En moitos casos non sucede eso, os nenos material para o día seguinte, roupa que se vestirá, etc.
érguense continuamente, auga, pis, teño Cos mais pequenos pódese ter uns debuxos de todas as 
medo…Os problemas nocturnos e de insomnio actividades que debe realizar cada día antes de deitarse: 
infantil son frecuentes en moitos fogares. cear á súa hora, lavarse os dentes, ler e relaxarse xa coa 
Ningún neno nace con hábitos aprendidos: comer, luz apagada. 
ir ao baño…e durmir ben, son cousas que temos Para lograr adoptar uns hábitos de sono saudábeis, 
que ensinarlles, e canto antes mellor. podemos utilizar un sitema de premios. Poñeremos 

unha pegatina verde ou vermella según realice ou non a 
pauta marcada.

Pódese aprender a durmir?
É necesario ter paciencia. Os hábitos custa cambialos. 

É moi importante que se estábelzan uns límites Debemos transmitirlle seguridade, cariño e apoio. 
que o neno coñeza e que ningún dos pais, papá e Repetirase con tranquilidade cada día o ritual do sono e 
mamá, permita sobrepasar. Todo os nenos deben todas as pautas. Cando falle algunha noite, non 
ter unha hora de deitarse e os pais non poden perderemos os nervios nin lle ameazaremos con perder 
transixir nesta cuestión. Unha concesión ocasional o premio. Reforzaranse os avances e ignoraranse as 
convírtese fácilmente para os nenos nun dereito. accións incorrectas.
Estabelecer unha rutina antes de deitarse. Sinalar o Lembradee: ignoramos unha acción incorrecta do noso 
momento de bañarse, deixar de xogar, cear…e, fillo coa que reclama a nosa atención, non ignoramos 
por suposto, de deitarse. O mais recomendábel é ao noso fillo; sempre nos aseguraremos de que os seus 
que se deiten entre as 20.00 e as 20.30 horas no choros non corresponden cunha necesidade real.
inverno e un pouco mais tarde no verán. O neno Non o esquezas: O éxito consiste na repetición dunha 
irá asimilando que chega o momento de descansar. rutina correcta e non deixar que o neno impoña nunca a 
Uns 15 minutos antes de deitarse estabelecer un súa vontade.
tempo de intimidade co fillo sen tele nin 
distraccións. Nese tempo pódeselle contar un 
conto, cantarlle unha canción, dialogar sobre as 
súas cousas, etc. Sempre deixando claro, de 
maneira cariñosa pero firme,  que se trata dese 
tempo sen ceder a “cóntame outro” ou “ cinco 
minutiños mais, por favooor”.

RECOMENDACIÓNS AOS MENORES 
PARA UNHA NAVEGACIÓN 

SEGURA POR INTERNET.

Internet é moi útil para aprender, informarse 
e xogar, pero tamén é perigoso porque 
contén enganos e mentiras. Por iso, debemos 
ter precaucións cando naveguemos.

Dámosche agora algunhas ideas para que 
navegar sexa seguro, fíxate ben porque son 
importantes:

O mellor é usar internet acompañado por 
teus pais ou polos teus profesores.

Non deas datos teus a ninguén descoñecido e 
non intercambies fotos nin información 
(nome, apelidos, dirección, teléfono). 
Mantén en segredo as túas claves e 
contrasinal.

Tampouco deas datos da túa familia e 
amigos.

Comparte información só cos amigos que 
coñezas de antes; e en redes e chats non 
invites a estraños.

Se necesitas rexistrarte en algo, que o fagan 
por ti teus pais ou profesores; non uses o teu 
nome real, invéntate un nick.

Descargar arquivos ou programas que non 
se coñecen é perigoso: existen programas 
espía que se instalan nos ordenadores para 
roubar o que hai neles e cometer delitos.

Se abres un blog ou unha páxina persoal, que 
o saiban os teus pais. Asegúrate que só 
poden entrar nela os amigos que 
previamente convidaches. Non  publiques 
fotos de ninguén sen o seu permiso e o dos  
seus pais.

Pensa que en internet non todo o mundo  é 
quen di ser!

Se notas algo estraño cando navegues ou tes 
dúbidas, dillo aos teus pais ou profesores: 
eles preocúpanse por ti e queren axudarte.

Estas precaucións debes telas tanto nas 
páxinas web como en chats, no mail o unas 
redes sociais. Hai persoas que queren saber 
da túa vida para aproveitarse e facerche 
dano.

Non esquezas que ti es o único dono dos teus 
datos e que tes dereito a controlar o uso que 
se faga deses datos. Se tes menos de 14 anos, 
son os teus pais os únicos que poden 
autorizar o tratamento dos teus datos.

Valedor do Pobo de Galicia.


