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FOMENTAR OS BOS MODAIS NA MESA 
 

Coidar as formas non é algo do pasado. Un neno que saiba dalas grazas, 
saudar, conversar, comportarse na mesa…terá maior aceptación e éxito social, 
será máis querido e valorado e, por tanto, máis feliz. 

 
Un neno mal educado, con toda probabilidade, terá máis difícil a vida, será rexeitado e 

sofrirá claras desventaxas. Pola contra, un neno amable, correcto, educado, acadará fácilmente  
o recoñecemento dos demais, proporcionará benestar ao seu arredor e abriránselle moitas máis 
portas. 

Nunca é demasiado pronto para aprender modais. Os pequenos teñen máis interese que 
os maiores en imitar e compracer aos seus pais. 

Os modais deben ser un hábito que se adquire dentro da casa para despois poder 
exportalo a tódolos ámbitos da vida. Os pais, ademais, deben dar exemplo. 

Os bos modais deben ser unha forma de vida, unha constante, e non recurrir a eles só 
cando veñan visitas ou comemos nun restaurante. 

 
 
 

NA MESA 
 
Comer é un acto social importante. Os adultos establecemos relacións persoais, sociais, 

laborais…arredor da mesa: comidas de traballo, celebracións de bodas, reunión familiares, ceas 
románticas, etc. Así que os nenos deben entender canto antes que existen unhas normas a 
cumplir. 

 
 Teñen que comer na súa propia trona dende que poidan manterse sentados. 
 Hai que potenciar a súa autonomía e non darlles de comer á boca se poden 

facelo por si mesmos. 
 Eloxiar os seus avances cada vez que proben novos alimentos e consegan botar 

auga eles sós, servirse, usar o garfo, o coitelo… 
 Deixar que eles se sirvan e que digan canto queren. 
 Non consentir que tiren a comida, escupan…Establecer consecuencias cando 

actúen así. “Nos non tiramos a comida ao chán. Se non queres comer, sírvete 
menos ou di que non queres máis. Pero se volves a tirar comida , retiraréiche o 
plato”. 

 Hai que dicirlles o que non é correcto: “non fales coa boca chea”, “non 
eructes”…, pero máis fincapé en eloxiar o que está ben: “¡como me gusta ver 
que limpiaches a boca antes de beber!”. 

 Os pais debemos dar exemplo e comer sempre mantendo os bos modais. 
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 Non lles esixamos un comportamento cando estamos en familia e outro cando 
estamos en público. As normas básicas deben manterse sempre. Deste xeito 
adoptaránas de xeito natural. 

 Premiar con actos que requiran das súas boas maneiras: “sabes comportarte tan 
ben na mesa que o venres elexirás un restaurante onde ir a cenar”. 

 É desexable que a televisión este apagada e alomenos se faga unha comida 
diaria en familia, de forma distendida, agradable, sen tensións nin gritos. 

 Aos 3 anos poden permanecer sentados uns 20 minutos. Conforme crezan, 
pedirémoslles que queden máis tempo aínda que xa rematasen de comer; para 
iso, hai que implicalos na conversa. 
 
 
 

 
HÁBITOS A ELIMINAR 

Hai que ensinarlles que na  mesa: 

 Non se bosteza.  

 Non se rasca,  porque é unha cousa pouco correcta, que non é de moita 
hixiene nun sit io onde hai comida e se come.  

 Non se anda no nar iz.  

 Non se xoga coa cadeira.  

 Non se anda nas orellas.  

 Non se deben descalzar.  

 No xogar coa comida. Nin os nenos nin os maiores poden facer boliñas 
coa miga do pan… Os alimentos son para comer, non para xogar.  

 Non sin vestir. Á mesa  séntase un vestido, non se debe sentar espido 
ou só con roupa inter ior. Hai que acostumalos a sentarse vestidos.  

 Berrar. Na mesa non se berra, nin se dan voces. As cousas  pídense 
sen levantar a voz. Se é preciso repítese, pero non se levanta a voz.  

 

 
 
 

 
 

 
                   

 
    


