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 Os bos modais!.  

 
Nesta escola de pais vámonos centrar nas relacións cos outros, na boa 
educación, os modais, saber estar e dicir, en cómo podemos facer a vida 
máis agradable aos que conviven con nós cada día. Como inculcar aos nosos 
fillos bos hábitos nas relacións cos demáis que lles van facer falla na vida 
dende agora mesmo. 
 
Por que traballar este aspecto? Porque  vemos que nunca sobra o saber 
estar e o saber relacionarse correctamente cos demáis. Fainos falla a todos 
mellorar!  Damos por supostas moitas actitudes pero os nosos fillos viven 
nunha sociedade na que as presas non entenden de boas maneiras. 
 A boa educación ensinase e aprende, non é algo automático axudarlles a ser 
unhas persoas máis agradables. Nas titorías e bos días de cuaresma xa 
traballamos este tema na ESO. 
 

Que son os Bos Modais? 

 
Son a expresión do mellor que cada un ten no seu corazón para dar aos outros. 
Non é simple romanticismo ou cursilería. Os bos modais verdadeiramente 
expresan o nivel de conciencia que temos cara á dignidade dos demáis, como 
aceptamos aos outros e llos respetamos como persoas. 
 
E por isto é importante inculcarlles aos adolescentes certos hábitos: 
 
- Aprender a sorrir, independientemente do seu temperamento. 
- Ter o costume  de saudar, independientemente de como se sintan ese día, o 
outro non ten a culpa dos seus problemas. 
- Vixiar o tono das súas palabras para non ofender aos demáis. 
- Ser consciente do dano que fan as malas palabras. 
- Ser conscientes de que os berros deben evitarse ao comunicarse coa familia, 
cos compañeiros, na rúa. 
- Cando hai necesidade de chamar a atención ou discutir é necesario 
recordarlles que queremos integrar non desintegrar. 
- Saber comportarse nas comidas. Usar axeitadamente os utensilios. 
 
 Cando decidimos desenvolver e perfeccionar os bos modais para enriquecer a 
nosa personalidade e así enriquecer aos outros, estase traballando en todas as 
áreas da vida. 
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A primeira impresión é a que conta. Sabemos que os costumes cambian cos  

tempos, pero os bos modais non; estes permanecerán ao longo da vida e teñen 

a súa orixe no fogar.  

É agradable tratar cunha persoa que ten un bo comportamento, pequenos 

xestos e palabras cos que demostrará consideración e respecto cara aos 

demáis.           

          

A cortesía e os  bos modais abriranlle as portas hacia unha vida adulta exitosa.  

A boa conducta na casa é fundamental para unha boa convivencia 
familiar; se ademáis somos moitos na casa (fillos, pais, abós, etc.) aínda é 
moito máis necesario.  

Non é un examen, pero agora pensemos sinceramente se os nosos 

fillos… 

- Pola mañá o primeiro que fai é dar os bos días a todas as persoas que se encontra 
pola casa (ben sexa camiño ao baño, á cociña ou donde sexa). 
 
- O primeiro de todo, ao levantarse: aséase e vístese, nada de ir de calquer xeito a 
almorzar (e moito menos en roupa interior). 
 
- Deixa recollido o pixama, a habitación,  e a cama feita antes de ir ao colexio. 
 
- Se come na casa colabora á hora de por a mesa e axuda no que nós lle indicamos. 
 
- Ao rematar de comer, sempre recolle o seu servizo (plato, vaso e cubertos)  
 
- Ao sair da casa sempre se despide dos presentes; ben de palabra cun "ata logo", 
"adeus", "ata pronto", etc. e/ou cun abrazo ou un bico. 
 
- Na cea, ao  igual que á hora da comida, colabora en todo o que lle pedimos. 
 
- Para ver a televisión, dado a grande cantidade de canles que hai na actualidade, é 
capaz de chegar a un acordo coa maioría das persoas que viven na casa.   
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- Á hora de deitarse despídese cun ata mañá e cun bico ou abrazo.  
 
- A expresión “por favor”, “grazas”,  “perdón” forma parte do seu vocabulario habitual. 
 
- Din “sintoo” cado corre a coller o teléfono e te empuxa no corredor da casa. 
 
- Deixa pasar aos maiores pola porta antes de pasar el/ela. 
 
Imaxinamos que a maior parte das respostas foron SI. 
 
 
En resumo, convivir é compartir. Compártense os espacios, compártense as tarefas 
da casa, compártense as ledicias, as penas e todo o que nos sucede. Vivir na 
compaña doutras persoas require, en moitas ocasións, de paciencia e comprensión. 
Hai que facer un esforzo por mellorar a educación dos nosos xoves. Ademáis é un 
aprendizaxe para a vida adulta posterior dos rapaces. 

 

“A vida non é tan breve que non nos deixe tempo suficiente para a cortesía”. 

          Ralph W. Emerson 

 

Podedes ver este enlace que é curioso sobre o tema da educación e como os 

pais somos modelos para os nosos fillos:  http://www.sinplan.es/articulo/offtopic/genial-

anuncio-para-concienciar-sobre-una-buena-educacion-de-los-ninos 

 


