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CONFLICTOS COTIDIÁS, BERRINCHES-CAPRICHOS. QUE FACER? 
 
Hoxe en día educar é unha tarefa difícil. Quizáis o fora sempre, pero a cantidade de 
cambios que vivimos e a rapidez con a que se desenrolan certos acontecementos, fannos 
vivir nun estado de permanente confusión, que acentúase cando nos atopamos coa 
misión de Educar. Os pais en xeral teñen medos, inseguridades, dúbidas, preguntas e 
moi poucas respostas, queren acercarse os seus fillos e moitas veces non saben coma 
actuar ante conflictos cotidiás. 
 
Quizáis deberiase empezar por recoñecernos os seres humanos que somos e construir, 
dende aí, o estilo educativo que queremos transmitir. Un proxecto de vida coma tal, ten 
os seus acertos e os seus conflictos, que coma veremos máis adiante son necesarios para 
a construcción evolutiva do neno. 
 
 
  SI DOMAS UN CABALO CON BERROS, NON ESPERES QUE CHE 
OBEDEZCA CANDO LLE FALES. ( Dagore D. Runes) 
 
 
 

   POR QUE  EXISTEN OS CONFLICTOS? 

 
 Os conflictos durante os primeiros anos de vida (0-6), aparecen principalmente 
relacionados coa resistencia que opón o neno a facer certas conductas que os seus pais 
lle esixen, ou co empeño en continuar outras que os pais lle prohiben, ou con querer 
conseguir cousas que non se lles poidan conceder. 
 
Son conductas típicas destas idades que o adulto debe CONDUCIR ou GUIAR e que 
xurden naturalmente. 
 
 Da confrontación entre as conductas do neno e o  guiar  do adulto nace e fórmase a 
capacidade do neno para ir construindo o mundo social, as regras e normas que o 
regulan.  

ESCOLA DE PAIS 
EI 
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A meirande parte destas conductas  aparecen,  non se ensinan e cando aparecen 
debemos ensinar: 
 

- COMO COMPORTARSE,  
 

-  COMO REGULALAS,  
 

- CALES PODEN FACER E CALES NON. 
 
 
 
 
   COMO EVITA-LOS CONFLICTOS 
 
 

- Controla-las accións do seu fillo antes de que se fagan. 
 
- Si o colle facendo unha acción prohibida, detéñao, interrumpa físicamente a 

acción, non se dedique a falar. 
 

- O máis eficaz é a prohibición directa e afectiva. 
 
- Non lle lembre constantemente o que ten que facer. Vixíeo e contróleo, dá 

mellares resultados. 
 
- Ofrezca axuda e compañía, o que non quere decir “ facelo todo vostede”. O neno 

ten as súas obrigas. 
 
- Comece repartindo funcións e a delegar responsabilidades, porque terá menos 

problemas a oito ou dez anos. 
 

 
- Recórdelle a partir dos tres anos como debe comportarse en situacións 

determinadas e axúdelle a logralo. 
 
- Non o esquenza, acompañe, oriente e anticípese cando intúa situacións 

conflictivas. 
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A XEITO DE REFLEXIÓN 

 
 Os fillos necesitan que os pais actúen coma figuras de autoridade que lles 
dirixan na dirección axeitada, inculcádolles valores e normas de convivencia e de 
aceptación para con eles e para coa sociedade. 
 Amósenlles ata onde poden chegar coa súa actuación e cales son os límites. 
 Trátase de establecer unha disciplina sinxela pero á vez flexible. 
 A comunicación xoga un papel fundamental entre os membros da familia. O 
diálogo coma tal non está reñido coa disciplina. 
 Reforce de xeito propicio as actuacións correctas,  para conquerir deste xeito, 
que se manteñan e perduren o longo do tempo. ¡ Coidado ¡, non caiga en excesivas 
louvanzas. 
 Sexa coherente e lóxico. Non se enfade co seu fillo por unha cousa que se fixo 
mal, e o día seguinte, premialo polo mesmo. 
 
 
       PARA SABER MÁIS 

Cómo ayudar a solucionar los problemas de 
su hijo.  J Eguia Fernández.  ED: EOS, 
Madrid. 
 
 

 


