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 Non contan nada: 
  COMO FOMENTAR A COMUNICACIÓN  

 
É innegable a importancia da comunicación na familia pero parece que atopamos 

dificultades para instalala, especialmente cando os nenos comezan a ser maiores. 
Comunicarnos é relacionarnos. A comunicación é unha ponte de dobre vía que 

conecta os sentimentos entre país e fillos. É fundamental para que os nenos desenvolvan 
unha personalidade saudable e boas relacións cos demais. 

É importante practicar dende moi pequenos. Se creamos un bo hábito de diálogo, 
non só facilitaremos a vida aos nosos fillos ao darlles claves das habilidades sociais, 
tamén evitaremos que poidan verse inmersos en situacións graves sen que nós o 
saibamos. Ademais, cando cheguen á adolescencia e se produza ese inevitable 
distanciamento, será máis sinxelo que, cunhas sólidas vías de comunicación 
establecidas, os rapaces poidan recorrer a nós sempre que o necesiten. 

 
ACTITUDES QUE NON AXUDAN 
 
Ás veces os propios pais obstaculizamos a comunicación porque mantemos 

conversas pechadas, que non dan lugar a expresar sentimentos, senón que máis ben 
infravaloran as emocións dos nosos fillos. Por iso non debemos ser país… 

 
 AUTORITARIOS:  aqueles que obrigan e non teñen en conta as 

necesidades dos seus fillos. 
 OS QUE VAN DE SUPERIORES: país que constantemente pretenden 

ser ante os seus fillos os máis listos e os máis experimentados, 
dirixíndose a eles infravalorando os seus sentimentos. 

 OS QUE QUITAN IMPORTANCIA: país convencidos de que os 
problemas dos rapaces non teñen relevancia polo que amosan unha 
actitude de pouca ou ningunha escoita. 

 OS CONFERENCIANTES: os que toman aos seus fillos por un auditorio 
en lugar de por interlocutores. Están máis interesados no seu monólogo 
que en calquera diálogo. 

 

CLAVES PARA COMUNICARSE 
 
A continuación enumeramos algunhas pautas que facilitan a comunicación cos 
nosos fillos. 
 

 ESCOITALOS: é a base para establecer unha relación de confianza. 
 PRESTARLLES ATENCIÓN: hai que dedicar un anaco cada día a ser 

todo oídos para eles, sen que calquera outra cousa interrompa a conversa. 
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 NADA DE SERMÓNS: se queremos que nos conten as súas cousas, non 
os sermonemos  nin lles demos consellos, en lugar diso, podemos facelo 
sutilmente poñéndonos como exemplo. 

 NON ENXUIZALOS: non debemos xulgalos e moito menos en relación 
ao que senten, pois os seus sentimentos non poden ser obxecto de 
descualificación. Se queremos que recapaciten sobre os seus 
comportamentos podemos preguntarlles “cres que había outra forma de 
facelas cousas?” 

 NON QUITAR IMPORTANCIA AO QUE DIN: está ben alentalos se o 
están pasando mal, pero non minimizar os seus sentimentos con frases do 
tipo: “por iso choras? que parvada”. 

 AXUDARLLES A CENTRARSE: non deixemos que se vaian polas 
ramas e centremos, con delicadeza, a conversa. 

 POR PALABRAS AOS SEUS SENTIMENTOS: en ocasións cústalles 
identificar e por nome ao que están sentindo, por iso é bo que os país lles 
axudemos neste senso. 

 MANTER A ESCOITA ACTIVA: temos que miralos, asentir. . . 
 CONTROLARNOS: se nos contan algo que nos irrita, debemos 

conternos e deixar que rematen. Adiar unha conversa fai que as cousas se 
vexan con máis calma e así non cerramos as vías de comunicación. 

 PEDIR DISCULPAS: se por forza maior temos que interromper unha 
conversa cos nosos fillos, debemos desculparnos e recomezala máis 
tarde. 

 
Unha boa forma de propiciar unha conversa cos nosos fillos consiste en buscar 

temas de interese, facer preguntas abertas, pedirlles o seu parecer sobre un tema 
determinado, falar dos nosos sentimentos, admitir as diferentes opinións e non ter temas 
tabú. 

Ademais, tan importante como a comunicación verbal e a non verbal. Para iso 
debemos: 

 Mirar á cara aos nosos fillos cando lles falemos e mentres os escoitemos. 

 Non facer outra cousa á vez que falamos con eles. 

 Manter un volume axeitado na voz, nin moi alto nin moi baixo. 

 Manter proximidade e empatía cara ás súas emocións. 

 Manter unha distancia axeitada, nin moi alonxados nin botándonos 

enriba. 

 Coidar que os nosos xestos non nos delaten (preocupación, enfado …) 

 
Por último, debemos ter en conta que os nosos maiores inimigos para establecer 

unha boa comunicación cos nosos fillos son:  
 

 A televisión. 

 A falta de tempo. 

 Nos mesmos.                


