
         

O maior éxito é seguir mantendo a ilusión por esta tarefa. 
 

CONSIDERACIÓNS DE ORIENTACIÓN 
 

Entendendo que compartimos a mesma inquietude, animámosvos a que teñades presente que os 
vosos fillos/as necesítanvos agora, isto ten data de caducidade. Polo tanto pospón actividades 
domésticas e laborais (de pais e nais) para atender os seus problemas afectivos e escolares, 
xusto cando o precisan. 
Algunhas consideracións para traballar na casa de forma compartida co centro educativo: 
 
- Axuda a que os teus fillos/as teñan presente que a puntualidade en entradas e saídas do 

centro educativo é unha mostra de respecto por si mesmo e cara aos demais. 
 

- Ensina aos teus fillos/as a respectar a contorna escolar (instalacións, materiais) procurando 
mantela limpa, sabendo que os pais se responsabilizan dos desperfectos ocasionados polos 
seus fillos/as. 

 
- En caso de diferenzas de opinión co profesorado, escoita, pregunta, fala en privado, e utiliza 

as canles adecuadas “non fagas comentarios negativos dun profesor/a diante dos teus 
fillos/as”. Xogamos no mesmo equipo. 

 
- Procura falar con eles, saber escoitalos. Non deixes que as tecnoloxías ocupen todo o seu 

tempo libre. 
 
- Debemos facer respectar a autoridade do profesorado, e sentir que formamos un equipo. 
 
- Non sobrevaloredes os vosos fillos/as, non os protexades en todo momento e dádelles o que 

gañen co seu propio esforzo. 
 
- As comparacións no son desexables, cada mozo/a é diferente; aprende a valorar os seus 

aspectos positivos para que crezan con seguridade emocional.  
 

- Procura saber cales son as súas amizades.   
 

- Procura coñecer as características propias da adolescencia. 
 
- Supervisa hábitos de orde e de traballo intelectual. Preparación de roupa e mochila dende a 

noite anterior. 
 
- Procura que os teus fillos/as sigan mantendo aquelas rutinas beneficiosas para o adecuado 

aproveitamento do tempo de estudo: lugar libre de distraccións, sentarse a estudar á mesma 
hora todos os días (ou a repasar), incrementar as horas de estudo a medida que avanzan os 
cursos. 

 
- Supervisa se utilizan técnicas de subliñado para diferenciar a idea principal das secundarias, 

se comprenden todas as palabras do texto así como o emprego progresivo de resumos e 
esquemas para a organización da información. Si tes dúbidas respecto diso, consulta cos 
profesores titores/as ou orientación. 

 
- Uso da axenda escolar, de forma sistemática para apuntar deberes, calendario de exames 

e/ou materias pendentes. 
 
- Debemos, pais e profesores, combinar autoridade e afecto, deixando claros os límites para 

cos vosos fillos/as e alumnos/as. 


