
1 
Departamento de Orientación  

                                                                                                                                                               Colexio Mª Auxiliadora-Lugo 

            

   
 Empeza o cole… a poñerse as pilas! 
 

Empeza o cole. Para a maioría é unha volta á rutina. Pero non está de 
máis recordar algunhas cousas importantes… Que non se nos esquezan! 
 

1. OLLO Á COMIDA 
Todo o noso corpo é química. Segundo o que lle metamos dentro, produciremos. 
Segundo o que os nosos fillos coman e beban, terán máis ou menos enerxía e 
capacidade mental. Para aguantar e concentrarse ben durante toda a súa, ás veces, dura 
xornada, necesitan almorzar ben (xa sabedes: lácteos, cereais, proteínas e froita…), 
tomar algo no recreo (a ser posible non bolería industrial), merendar en condicións e 
comer un pouco de todo nas comidas. 
 

2. TEÑEN QUE MOVERSE 
Todos necesitamos movernos; pero eles, máis. Pola súa idade necesitan moverse: soltar 
tensións, desfogar, establecer conexións neuronais, xogar…Hai que procurar que 
tódolos días teña a oportunidade de facelo, ben practicando deporte ou xogando un 
anaco ao aire libre. Mellorarán a sua saúde, a súa enerxía, a súa capacidade de 
concentración e a súa conducta en clase… e probablemente, na casa. E ollo! Isto tamén 
para os e, sobre todo, as adolescentes. 
 

3. SONO 
Segundo estudos, cerca da metade dos alumnos manifestan erguerse cansos. E é que 
moitos non dormen o suficiente. Canto teñen que durmir? 

- Infantil: entre once e trece horas 
- En Primaria: entre dez e once horas 
- Os adolescentes : nove horas 

 
Isto permitirálles sentirse ben, rendir e que o cerebro siga madurando polas noites. 
Coidado cos ordenadores, os móbiles e as teles nos seus cuartos! 
 

4. CHEGAR A TEMPO TÓDOLOS DÍAS 
A puntualidade é necesaria nos lugares onde convivimos con outras persoas. Chegar 
tarde entorpece o ritmo a toda a clase. Ademáis ensina aos nenos e xóves respecto 
polos demais, autoesixencia e autodisciplina. É importante evitar as ausencias por 
viaxes ou a actividades familiares e avisar de seguida se se vai faltar. 
 

ESCOLA DE PAIS 
EP- ESO 
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5. DEBERES. 

Son moi importantes. Axudan aos nenos e xóves a fixar o dado na clase e a adquirir 
hábitos de estudo e que nos permiten aos pais velos en acción poder facernos unha 
idea de cómo van. Na casa hai que estar ao tanto: fixar un horario e un lugar concretos 
para traballar, asegurarnos de que preparan todos os materiais que van a precisar e 
pedirlles que cada día nolos ensinen rematados. Non fai falla dicir que non debemos 
facerlos nós nin estar todo o tempo sobre eles. Se non , os mestres crerán que o saben 
todo e non se farán unha idea real de como traballa o alumno por si mesmo e si se 
interiorizaron os coñecementos. 
 

6. CONTROLAR PANTALLAS 
O tempo diante de calquera pantalla en actividades de ocio ten que estar acotado. 20 
minutos ou media hora é o máximo axeitado na infancia e na adolescencia. Coidado cos 
ordenadores e as televisións nas habitacións! Non deberían estar aí senón no salón, á 
vista de todos. A tentación é moi grande e os riscos, s veces, tamén. E nada de estudar 
co tuenti aberto! En casos extremos, non se nos esqueza: os ordenadores teñen enchufe. 
 

7. FALAR SOBRE A ESCOLA 
Preguntar, sen chegar a un terceiro grado, como pasaron o día no colexio e, moi 
importante! Convén preguntarlles sobre o que aprenderon, cousas que lles pasaron… e 
escoitalos moi atentamente. Se houbo algunha situación digna de interés, axudemóslle a 
pensar sobre ela: velo bon e saber agradecelo, regocixarse con eles ou pensar diversas 
maneiras de solucionar algún problema ou axudar a quen os tivera. 
 

8. LECTURA. 
Marcar un tempo de lectura cada día. Sobre todo ata final da ESO. Non teñen por 
que ser novelas ou contos se non lles gusta. Poden ser revistas, folletos… O importante 
é que eles e nós entendamos que é importante aprender a ler e entender con fluidez e 
iso hai que entrenalo. A lectura debe formar parte da rutina diaria dos nosos fillos. 

 
9. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

O  que temos na casa son fillos, non ministros. Non fai falla encherlles a axenda. Está 
ben que vaian a algunha actividade exrtraescolar, pero de forma equilibrada, 
deixando tempo para o descanso (e ata o aburrimento, que tamén é sano a estas idades) 
e para os deberes e estudar, que segue sendo o máis importante. Ah! E que non se nos 
esqueza o exercio físico. 
 

10. COS DE CASA TAMÉN SE APRENDE E MOITO 
O ambiente cultural que se vive na casa é o que máis soe influir no éxito ou fracaso 
escolar. Disfrutemos xuntos da cultura! Cantemos, visitemos sitios, imos a biblioteca, 
leamos, vexamos películas interesantes, entremos xuntos na Internet… promovamos 
que teñan intereses e os cultiven. Sen non, despois,  Qué froitos van a dar? 

 


