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A CONDUCTA DOS NENOS E NENAS NOS ENTORNOS FAMILIARES  

 

Todas as persoas, dende bebés a adultos, adaptamos as nosas conductas e os nosos comportamentos as 

contornas nas que estamos. Este procedemento de adaptación que dunha ou doutra maneira, procura a 

propia autosatisfacción, o propio benestar ou consecución de determinados propósitos, expresase de 

forma distinta, segundo as circunstancias persoais do neno ou nena e segundo as circunstancias do 

entorno no que está. 

Con moita frecuencia, tanto nos nenos e nas nenas coma nas persoas adultas observamos conductas ou 

maneiras de relacionarse que valoramos como desaxustadas ou inadaptadas. Valorámolas inadaptadas  

porque percibimos que esas conductas prexudican á propia persoa ou ao entorno no que está.  

Así comportamentos que non respectan as normas, comportamentos de incomunicación, 

comportamentos de medo, comportamentos ruidosos ou movidos en exceso, podemos valoralos coma 

negativos e prexudiciais. 

Como educadores e educadoras, antes de calquera actuación, valoración, ou suxestión, debemos 

considerar as particularidades do entorno e  a personalidade do neno ou nena ou do adulto.  

Achegando as nosas reflexións ás contornas  familiares e ao comportamento dos nenos e das nenas é  

importante coñecer aspectos como: as  particularidades dos espazos domésticos, as persoas que  

comparten eses espazos, os seus horarios, as circunstancias coma paro, enfermidade, incorporación ou 

ausencia dun  membro á unidade familiar, as preocupacións e expectativas educativas, os principios cos 

que encaran e afrontan a vida. Para contextualizar adecuadamente o comportamento do nenos ou nena 

nesa familia particular, debemos ter en consideración a súa idade, a súa experiencia vital, a súa 

formación. 

En fin como educadores e educadoras se desexamos axudar ás familias debemos procurar coñecelas e 

coñecer aos nenos e ás nenas nesas circunstancias familiares. 

A reflexión sobre as propias circunstancias familiares e sobre a personalidade e circunstancias do neno 

ou nena xa constitúe en si unha intervención, a reflexión compartida axuda a ver e a comprender os 

comportamentos e xa pode indicar actuacións que melloren a adaptación dos nenos e das nenas. 
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Nas follas que seguen achéganse dous cuestionarios, un sobre as familias e outro sobre o 

desenvolvemento individual dos nenos e nenas que teñen a finalidade de facilitar o coñecemento do 

entorno e do neno ou nena. O cuestionario sobre o desenvolvemento do neno ou nena está pensado para 

idades infantís, entre cinco e sete anos de idade.. 

Rianxo a 13 de marzo de 2018 
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CUESTIONARIO SOBRE  INTERVENCIÓN EDUCATIVA DA  FAMILIA 

ALUMNO/A: EMILIO SABORIDO CHAVES 

DATOS DO PAI 

 Apelidos e nome: Emilio Saborido Fernández 

 Formación: ________________________________________________________________________ 

 Actividade e situación laboral: _________________________________________________________ 

 Horario dispoñible para a familia: _______________________________________________________ 

 

DATOS DA NAI:  

 Apelidos e nome: _María Teresa Chaves Redondo_ 

 Formación: ________________________________________________________________________ 

 Actividade e situación laboral: _________________________________________________________ 

 Horario dispoñible para a familia:_______________________________________________________ 

 

ANOTACIÓN Á SITUACIÓN FAMILIAR:  

 Membros conviventes: ________  

 Membros con discapacidade ou dependencia: _________ 

 Acontecementos recentes que sexan significativos para vida familiar e relacionados con:  

Dificultades na convivencia familiar: 

Nacemento irmán/á: 

Falecemento de familiar ou persoa moi querida 

Accidente grave algún familiar 

Enfermidade grave do alumno/a ou dalgún familiar. 

Cambio de domicilio 

Dificultades laborais 

 Participación do alumno en actividades extra-escolares: _____________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

VIVENDA 

 Observacións sobre as caracterísitcas da vivenda 

Auga corriente, _______    Electricidade,  _______  Calefacción, ______   Teléfono _____ 

Acceso a internet _________ 

Habitación propia para cada un dos membros menores da familia: ______ 

Espacio para realización de deberes, estudiar, ler ______ 

Espacio propio para realizar xogos _______ 

 

A EDUCACIÓN FAMILIAR: 

Organización das responsabilidades: 

Quen (pai, nai ou os dous) se responsabiliza de? 

Tarefas de alimentación: 

Tarefas de vestido: 

Atención de saude e  médicas: 

Coidado e supervisión da habitación e espacios que utiliza: 

Levar a escola: 

Supervisión das actividades escolares, control dos deberes, realización dos deberes: 

Comunicación co titor/a e profesores/as: 

Levar a actividades complementarias: 
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Organización de hábitos e rutinas 

Hai establecidos horarios para organizar as rutinas familiares? ______  Quen se encarga de supervisar e procurar que 

se cumplan ___________? 

Hai establecidos horarios para a realización dos deberes escolares? _____ Quen supervisa? __________ 

Cando o alumno/a non pode realizar as tarefas escolares,  axúdaselle? ______ Quen se encarga? ______ 

Hai acordo entre os pais na maneira de educar a este fillo/a?  ____________ 

Se xurden discrepancias entre os pais na educación dos fillos, en que aspectos ocorre esta discrepancia? 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Dificultades na conducta ou carácter do neno/a: 

Téñense observado dificultades de conducta no neno/a, en que espectos: 

Realizacion das tarefas  

Respeto aos horarios que se lle propoñen 

Coidado dos seus materiais, (xogos, contos, roupa ....) 

Recoller e ordenar 

Como se ten actuado ante estas dificultades na familia ? 

_________________________________________________________________________________ 

 

Téñense observado dificultades no carácter no neno/a ? 

Tristeza ____     Soidade ____     Agresividade _____   Incomunicación: _____ 

Inqueitude/ansiedade _____  Medos ______   

Como se ten actuado dende a familia ? 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

OUTRAS OBSERVACIÓNS: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Rianxo a ________________________________________________________________________________ 

 

 

 



CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN 
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 
C.R.A. DE RIANXO  DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

Atalaia Asados 
15984 RIANXO 
 981-863305   981-863305 

mailto:cra.rianxo@edu.xunta.e
s 

http://centros.edu.xunta.es/craderianxo/ 

 

 

CUESTIONARIO SOBRE  DESENVOLVEMENTO PRESOAL 

ALUMNO/A: EMILIO SABORIDO CHAVES 

 

AREA PERSOAL SOCIAL: 

Responde aco contacto social de adultos coñecidos 

Describe os seus sentimentos 

Escolle aos seus amigos/as 

Participa en xogos colectivos con normas 

Distingue conductas correctas e incorrectas 

Gústalle seu líder no grupo 

Pide axuda ao adulto cando necesita 

Utiliza ao adulto para defenderse ou excusarse 

Recoñece a responsabilidade dos seus erros 

 

AREA ADAPTATIVA: 

Abotoa os botón 

Dorme só e vai ao baño se o precisa 

Vístese e desvístese sen necesidade de axuda 

Se lle encargamos varias tarefas é capaz de realizalas (Recolle os libros e apaga a luz) 

Contesta a preguntas condicionais: Que farías se vas ao baño e está ocupado? 

É capaz de indicar onde vive 

Sabe utilizar o teléfono 

É capaz de manexar pequenas cantidades de diñeiro 

Colabora nas tarefas domésticas 

 

AREA MOTORA: 

Brinca dos dous pes xuntos 

Abre unha porta 

Corta coas tesoiras 

Dobla dúas veces un papel 

Recorre tres metros saltando sobre un pé 

Copia un triángulo 

Mantense sobre un pé alternativamente cos ollos pechados 

Copia os números do 1 ao 5 

Anda en liña, punta – tacón 

Salta á corda 

OUTRAS OBSERVACIÓNS: 

__________________________________________________________________________________ 

En Rianxo a ________________________________________________________________________________ 


