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 É bo axudarlle a organizarse: a preparar o necesario para o día 

seguinte, a usar a axenda, as listas de tarefas, os calendarios ou a 

priorizar as obrigacións.  

 Ata os 8 anos ou 3º de Primaria, é máis eficaz utilizar un  

caderno que a axenda. Esta pódese empezar a usar a partir dos  

9 anos ou 4º de Primaria. 

 Se ten varias tarefas, é recomendable que empece pola que ten unha 

dificultade media, seguir pola máis difícil (cando se rende máis) e 

terminar pola máis sinxela, cando xa está máis canso/a. 
 

6. PERMANECER EN CONTACTO CO COLEXIO 

 Manter o contacto co titor ou titora é unha forma de darlle  

importancia aos estudos e de estar informado, ademais, é un  

xeito de previr posibles dificultades. Como mínimo sería  

conveniente manter unha entrevista en cada trimestre, aínda que o 

neno ou a nena non teña ningún problema.  

 Se necesitase axuda, débense solicitar pautas claras e  

concretas: que teño que facer; como e con que o fago. 

 

7. OFRECERLLE AXUDA DIRECTA 

 Aínda que a familia pode axudar en aspectos concretos, axudar non é 

substituír, nin solucionar os problemas polo fillo ou a filla. Non lle 

fagades os deberes! Facédelle saber que estades dispoñibles para 

axudarlles pero que son eles os que teñen que facer as súas tarefas por 

si mesmos para que aprendan de forma efectiva.. 

 Algunhas formas de ofrecer axuda directa son: interpretar as  

instrucións dunha tarefa, facilitar información, resaltar  

información clave ou comprobar si asimilou un contido. 

8. PROMOVER OUTRAS APRENDIZAXES 

 Para rematar,  sempre podedes promover outras aprendizaxes como 

fomentar a lectura, mellorar os idiomas, profundar no uso  

educativo das novas tecnoloxías, o gusto pola música, a  

visita de museos, exposicións, o teatro, acudir a concertos e  

todo o relacionado co enriquecimiento cultural. 

 

 

5. AXUDAR A ORGANIZARSE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPECTOS A TER EN CONTA 

 

 Cando falamos de estudo, referímosnos a todo o que ten que ver 

co traballo escolar: facer deberes, traballos, resumir, repasar e 

propiamente estudar ou asimilar contidos.  

 Cada neno ou nena ten o seu propio estilo e preferencias á hora 

de estudar, por iso é importante coñecelas e adaptarse a elas. 

Como normal xeneral: “si algo lle funciona é mellor non 

modifícalo”.  

 É moi importante que os pais e nais teñan en conta que os 

estudos son responsabilidade do neno ou nena. É clave que teñan 

esto presente, que llo transmitan aos fillos: “aínda  que os pais 

poidan colaborar, os estudos son cousa deles”.  

 Os pais non son profesionais do ensino: aínda que os contidos 

que aprenden os nenos nestas idades son fáciles, ensinalos non o 

é. O traballo de ensinar é dos profesionais preparados para iso: 

os mestres e mestras.  

 Os pais poden colaborar a través das pautas que se proponen a 

continuación e é importante lembrar que, para axudar nos 

estudos dos fillos, necesítase moita constancia,  una cualidade 

que tamén se lles debe transmitir. 
 

1. VALORAR OS ESTUDOS 

 

 A primeira pauta é que a familia valore os estudos.  

 Isto faise de diversas formas: transmitindo expectativas e 

mensaxes positivas cara os estudos e outorgándolles a 

importancia que merecen.  

 Débeselles prestar atención e valorar o esforzo e os logros que 

consegue, sobre todo o esforzo. 

 E, por suposto, débese dar exemplo de responsabilidade e 

cumprimento do deber por parte dos pais. 

2.GARANTIR UNHAS CONDICIÓNS MÍNIMAS 

 Proporcionádelle un espazo de estudo tranquilo, un lugar onde se 

concentre ben e sen interrupcións.  

 Procurade que a temperatura e iluminación estean ben reguladas e a 

mesa e a cadeira deben estar situadas de forma que a posición das 

súas costas sexa a adecuada: recta e apoiada.  

 Deben garantirse unhas pautas de soño e alimentación adecuadas 

para afrontar o traballo intelectual así como unha serenidade 

emocional na vida na vida do neno ou nena. 
 

3. ELABORAR UN HORARIO DE ESTUDO 

 Os pais poden colaborar elaborando un horario para as actividades da 

tarde incluíndo do neno ou da nena un tempo diario para estudar. 

 O horario utilizarase como referencia principal, aínda que nalgunhas 

ocasións podedes ser flexibles e se podedificar.  

- De forma orientativa propóñense os seguintes tempos de estudo: 

1º e 2º de Primaria, 6 e 7 anos, uns 40 minutos 

- 3º e 4º de Primaria, entre 60 e 90 minutos 

- 5º e 6º de Primaria, ao redor de 90 minutos 

- En Secundaria, entre 90 minutos e 2 horas. 

  Tamén é bo planificar a fin de semana: o sábado pode ser o mellor 

día para traballar, deixando o venres para descansar (trala semana 

de estudo) e o domingo para estar máis relaxado/a. 

 Debe estudar sempre durante o día, cando a mente  está máis 

despexada. Non é lóxico estudar  pola  noite cando a mente rende 

menos e ao día seguinte o neno/a estará esgotado/a. 

4. SUPERVISAR 

 Supervisar implica estar pendente de certos aspectos do estudo: do 

cumprimento do horario, do aproveitamento o tempo, da realización dos 

deberes. En definitiva estar informado da marcha xeral.  

 Unha forma de estar informados é revisar os cadernos de clase, onde en 

ocasións, os profesores deixan anotacións. 

 A supervisión dános tamén a posibilidade de eloxiar os esforzos e os logros. 

É moi importante estimular o bo traballo que fixeron, xa que responden 

mellor ante os eloxios que ante as críticas. Con todo, si traballou por baixo 

do normal, podemos dedicarlle unha crítica constructiva. Non debedes 

criticalo como persoa, só corrixirlle os seus erros. Tampouco é adecuado 

comparalo/a cos demais compañeiros/as ou coas irmás ou irmáns. 

 


