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 Educar nenos AUTÓNOMOS, 
  Para ser nenos RESPONSABLES  

 
O ser humano aprende a responsabilizarse, ou a non facelo, dende a 

primeira etapa da súa vida. As pequenas tarefas e obrigacións da vida cotiá terán 
que estar adaptadas a cada idade do neno. O sentido da responsabilidade entrará en 
xogo dende as máis sinxelas situacións da vida cotiá e no trato diario que o neno 
teña cos seus pais, os seus mestres e os seus iguais.  

A medida que os nenos crecen, comezan a buscar de xeito natural a súa 
autonomía. Para que crezan como nenos maduros e felices é fundamental que os 
pais e educadores fomentemos esta autonomía que xurde de xeito innato nos nenos 
para que sexan capaces de facer por sí mesmos todas aquelas cousas que son 
capaces.  

 
 
Normalmente tendemos a protexelos, é certo que necesitan un adulto que 

lles axude a organizarse, pero deben ir asumindo resposabilidades pouco a pouco. 
Para lograr isto é clave: confiar nas súas capacidades e deixarlles facer as cousas 
sós; sempre supervisando. 

 
NUNCA TERÁS UN FILLO RESPONSABLE SE… 
 

 Sobreprotexes ao teu pequeno/a. 
 Non asumes a responsabilidade de ser pai/nai. 
 Adicas pouco tempo ao teu fillo/a. 
 Non das bo exemplo. 
 Eres excesivamente permisivo. 

 
 
OS NENOS IRRESPONSABLES SON... 

 
- Nenos cómodos, con pouca capacidade de esforzo, pouca iniciativa, 

deixan as cousas a medio facer. 
- Nenos egoistas “primeiro eu, despois eu”. 
- Nenos que culpan aos demáis das cousas que lles pasan. 
- Nenos con baixa tolerancia á frustración. 
- Nenos dependentes: non saben facer nada sós. 
- Nenos sen personalidade, inseguros, que se deixan levar. Non 

están acostumados a tomar decisións e cando o teñen que facer non 
saben.  

- Nenos con baixa autoestima, teñen pouca confianza nas súas 
posibilidades. 
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- Nenos con dificultades para relacionarse cos demáis: xa que 
presentan problemas para resolver concflictos habituáis. 

- Nenos que terán o Síndrome de Peter Pan, serán eternos nenos xa 
que serán incapaces de asumir responsabilidades  na súa vida. 

 

Se todo isto lémbrate ao teu fillo, todavía estás a tempo de facer moito. A 
primeira medida para traballar a responsabilidade  é desenvolver a AUTONOMÍA 
PERSOAL!!. 
   

¿QUE RESPONSABILIDADES PODEN ASUMIR? 
 

- Sí poden recoller os seus xoguetes ao rematar de xogar. 
- Sí poden poñer e quitar o prato, vaso e cubertos da mesa. 
- Sí poden levar a roupa sucia ao seu lugar indicado. 
- Sí poden axudar a preparar a mochila co almorzo e o mandilón para 

o colexio tódalas noites ou mañás. 
- Sí poden comer sós (con axuda) 
- Sí poden vestirse sós (con axuda) 
- Sí pode lavarse os dentes, a cara e as mans (aínda que haxa que   

supervisar ao rematar). 
 

 
 
 
 
 
 

- Sí poden tomar pequenas decisións (elixir o libro que queren leer ou 
o xogo ao que queren xogar). 

- Sí poden coidar as súas pertenenzas e preocuparse por elas. 
- Sí poden compartir as súas cousas. 

 
SOA MOI BEN, PERO...  

¿CÓMO FAGO EU PARA CONSEGUIR ISTO CO MEU FILLO? 
 

- Debes establecer con claridade as responsabilidades, normas e 
compromisos. 

- Debes propoñer metas a curto prazo. 
- Debes tomarte o teu tempo, as prisas non son boas. Os resultados 

non son inmediatos. 
- Debes realizar unha ensinanza directa do hábito a ensinar: por 

exemplo se queres ensinarlle a lavarse os dentes deberas explicarlle 
o exemplo paso por paso, lembrarlle os pasos noutro momento, 
facerllos repetir, volver a poñelos en práctica. 

- Debes dividir en pasos a tarefa: para ti é doado que xa o sabes facer. 
El ten que aprender. 

- Debes eloxiar os seus logros, especialmente ao principio. “Que 
orgulloso estou de ti”, “Que ben o fixestes” “xa es un neno maior” 

- Debes confiar no teu fillo 
- Debes non só confiar senón tamén desmostrarlle que confias nel. 
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- Debes dar exemplo: se nos comportamos como adultos 
responsables, eles tamén serán nenos responsables. 

- Debes esixir con cariño, confianza e firmeza. 
- Debes supervisar sempre. 
- Debes inculcarlle respeto e o valor das cousas. 

 
 

SE NON CUMPRE... ¿QUÉ PODEMOS FACER? 
 

- Repetir a conducta varias veces para asegurarnos de que sabe o que 
ten que facer e como. 

- Regañarlle cando faga algo inadecuado ou cando non cumpra co 
acordado (para algúns nenos é efectivo e suficiente) 

- No caso de que a ausencia da súa conducta teña consecuencias, non 
anticiparnos a elas, deixar que as sufra (por exemplo, se non vota a 
cesta da roupa sucia o mandilón e o luns está sen lavar, ir ao colexio 
sen el, deberá explicarlle a mestra que o mandilón está sucio porque 
non o votou a lavar).  

- Retirádelle algún privilexio ata que sexa responsable nas cousas 
acordadas. 

 
PARA SABER MÁIS... 

 
¡Los padres al poder! Como usar el sentido común para educar a sus 
hijos. JOHN RODEMOND. 

 

 
 

 


