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PAUTAS PARA
PREVIR

CONDUCTAS
AGRESIVAS

A presenza destas conductas ata os 5-
6 anos pode ser un proceso normal xa
que a esa idade, a capacidade de
autocontrol é reducida. Aínda que
forme parte do desenvolvemento,
tratase de comportamentos
inadmisibles que hai que corrixir. 

O comportamento agresivo ten
consecuencias negativas para os
demais nenos/as porque pode
provocar danos e feridas importantes
pero tamén ten consecuencias para o
propio agresor. Se dito comportamento
se repite, o alumno/a pode ser
rexeitado i evitado polos seus iguais.

O neno ou a nena agresiva arriscase a
que sexa obxecto dunha agresión
como resposta a súa conducta.

Hai nenos/as que presentan comportamentos
agresivos como pegar, empurrar, rascar ou
morder. Este comportamento tende a
aparecer ao comezo da Educación Infantil,
pero nalgúns casos continúa nas etapas
educativas posteriores. 
Este tríptico pretende ofrecer unhas pautas ás
familias de carácter preventivo para que esas
conductas se podan corrixir canto antes.

 

Colexio de Educación
Infantil e Primaria de

Carnota



O exemplo da familia. Os nenos/as
aprenden por imitación, se no fogar, as
situacións, se resolven con certa violencia, o
neno/a aprenderá esa maneira de resolver
os conflitos.

As dificultades de comunicación. Os
retrasos da linguaxe ou as dificultades para
expresarse, favorecen estes
comportamentos.

A exposición a escenas violentas.
Programas de televisión, películas, deportes
de loita, videoxogos  con certa carga de
violencia tamén contribúen directamente a
que reproduzan conductas agresivas.

Entorno familiar competitivo. As situacións
familiares onde non existan normas
coherentes e onde impere a “lei do máis
forte”, son propensas  a que se desenvolvan
comportamentos violentos.

Pouca tolerancia á frustración. Os/as
menos/as que toleran pouco as frustracións
tenden a ser máis violentos/as.

A falta de habilidades sociais para resolver
conflitos de xeito pacífico. 

Factores que poden
estar relacionados

MEDIDAS QUE SE DEBEN ADOITAR

 
6ºELOXIAR E FELICITAR

 É importante prestarlle especial atención
cando resolva situacións pacificamente,,
eloxialo e felicitar a súa conducta. Por
exemplo: “Así me gustaría que fixeras a
próxima vez”, “Estás aprendendo moi rápido,
mamá/ papá está moi contenta/o”.

7º ADOPTE MEDIDAS
Cando o neno/a pegue ou ataque a outro, 
 manifeste o seu descontento, deixe ben claro
que non aproba esa conducta e non quere
que se comporte de ese xeito. 
Se é testemuña dunha reacción violenta,
empregue a técnica de “tempo fóra”:
mandalo a un lugar aburrido pero
supervisado, tantos minutos como anos teña.
Outra forma de actuar, consiste na retirada de
algúns privilexios: non ver a TV,  retirarlle un
xoguete. O criterio xeral será retirarllo tantas
horas como anos teña.

 
8º SE NON FUNCIONA

Se o neno/a continúa cunha conducta
agresiva, será necesario que un especialista
valorase o comportamento para propoñer un
programa de mellora máis personalizado.
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1º MANTER DIÁLOGO
 Explicarlle que as conductas violentas son
inadecuadas e as consecuencias negativas
que teñen para os demais e para sí mesmo.

 
2º EVITAR ESCENAS VIOLENTAS

Débese evitar  que presencien películas,
videoxogos, espectáculos deportivos con
contido violento. Non distinguen entre a
realidade e a ficción e tratarán de reproducir
esas situacións na vida real.

3º O EXEMPLO NO FOGAR 
Aprenden por imitación. Deben ver nos seus
pais/nais un modelo para afrontar as
situacións dialogando, negociando pero sen
empregar nunca a violencia física ou verbal.
Hai que ter en conta que os nenos/as
observan e escoitan o que acontece no
fogar.

 
4º ENSINAR OUTRAS OPCIÓNS

Ensinar como poden resolver conflitos de
xeito pacífico. Isto require de tempo para
reflexionar sobre un episodio acontecido no
colexio ou na súa contorna Manifestar o voso
malestar polas súas accións, conversar
como se sinte e como se pode sentir a outra
persoa, etc.

5º NON REFORZAR AS CONDUCTAS AGRESIVAS
Sen querer, moitas familias “premian” o
comportamento agresivo do seu fillo/a.
Comentarios tipo “preferimos que sexa el/ela
o que pegue a que lle peguen” débese evitar.
Isto provoca, que se etiquete ao neno/a
como “pegón”, o que tamén reforza este tipo
de conductas.
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