
O PASO DE PRIMARIA
A SECUNDARIA

 

INFORMACIÓN PARA NAIS E PAIS

1.- ELABORAR UN HORARIO DE ESTUDO.
Unha vez que comece o curso, axuda ó teu fillo/a
a elaborar un horario de estudo na casa,
sinalando o tempo de estudo e tamén o de lecer.
Non só se trata de facer os deberes, senón que
tamén debe repasar, facer resumos, adiantar
traballo...
A misión da familia é supervisar este traballo e
garantirlle unhas condicións adecuadas.

 CEIP VIRXE DE COVADONGA

3.- MANTER O CONTACTO CO INSTITUTO.
Os pais/nais deben estar informados sobre os seus

fillos/as e non esperar só os resultados das
avaliacións. Mantén entrevistas cos titores/as e

acude sempre que vos citen.
Estamos todos no mesmo equipo e a máxima que

seguimos é o benestar do teu fillo/a, a todos os
niveis, non só académico; por iso a colaboración
entre familia e centro educativo é fundamental.

11.- ESTAR ATENTOS ÓS CAMBIOS.
Ó comezo da etapa e durante a mesma, é convinte estar atentos ós

posibles cambios de humor e conduta dos fillos/as.
Cambios bruscos como: mal xenio, excesivo nerviosismo, alteración

chamativa dos seus costumes…, poden ser un sinal de alerta.
Nestes casos, o tempo é fundamental, aborda o tema co teu fillo/a e, se

isto non é efectivo, infórmate e mantén unha conversa cos
profesores/as do centro e/ou orientador/a.

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

Os rapaces/as van ter máis asignaturas e maior número de profesorXs.

Terán tamén máis horas de clase.

Van convivir nun mesmo centro con rapaces e rapazas moito maiores ca eles.

O paso de Primaria Á E.S.O. ten unha serie de peculiaridades:

Para moitos alumnos/as, o inicio da etapa supón un período de estrés e ansiedade.

8.- ESTAR INFORMADOS DAS AMIZADES.
A partir destas idades o círculo de amigxs ten unha

grande influencia sobre xs adolescentes. 
O paso á Secundaria é un momento onde se 

establecen novas relacións. Mantédevos
informados das amizades do voso fillo/a, xa que

non sempre son unha boa influencia.

Estatisticamente está demostrado que o alumnado que leva con éxito
os estudos en Primaria, continúa facéndoo en Secundaria.

4.- DESCONFIAR DALGUNHAS MENSAXES.
Ás veces os rapaces/as dan ós pais/nais mensaxes

como “non teño nada que estudar”, “non temos
exames”, “todos os compañeiros fan o mesmo”...
Non se deixe enganar e contraste a información!

5.- CONTROLAR A ADICACIÓN A INTERNET.
A estas idades pode aumentar o tempo de adicación
a Internet, sobre todo ás redes sociais.
Dende o principio, marcade uns  horarios, unhas
normas estritas sobre o seu uso e supervisádeo.
Os abusos neste aspecto adoitan ser o principio do
fracaso nos estudos.

9.- ACORDO NA PARELLA.
Educar a un fillo/a adolescente é especialmente
complicado en todas as familias. É importante
que a parella tome decisións de mutuo acordo.
Encubrir ó fillo/a fronte á parella ou romper
acordos é  inadecuado para afrontar esta etapa.

10.- ELOXIAR E ANIMAR Ó TEU FILLO/A.
Desgraciadamente os rapaces/as que teñen un

adecuado rendemento durante a Secundaria
reciben poucos estímulos e  reforzos positivos. O
apoio da familia, as palabras de ánimo e alento

serán fundamentais.

2.- FALAR SOBRE OS ESTUDOS.
Mantén conversas co teu fillo/a sobre os
estudos e a vida no instituto. Non é cuestión
de facerlle un interrogatorio, é mellor estar
abertos para que él/ela che plantexen
preguntas abertas. Escoita sen xulgar.

7.- ACTIVIDADES DE LECER SÁS CON IGUAIS.
Procura que a túa filla/o atope momentos

de ocio saudable con rapazas/ces do seu grupo de
idade, tales que quedadas para xogar ó fútbol ou

saídas en bicicleta.

6.- ESTABLECER CONTRATOS.
Nalgúns casos, é preciso que a familia negocie co
seu fillo/a e estableza unha serie de contratos,
a través dos cales o rapaz/a pode controlar as
súas accións e consecuencias.


