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É moi frecuente oír nais e pais cousas como: 

"Na casa non fai nada", Esquece todo". "Se non estou enriba, 

non estuda". "Ten o seu cuarto como unha leoneira". 

Todo isto pode deberse a que, sen decatarnos, non estamos a 

facer o correcto. 

En moitas ocasións 

escusámonos dicindo que se 

somos nós os que facemos as 

tarefas, remataremos antes 

e as faremos mellor. 

Tamén pode acontecer que 

pensemos que se lles damos 

todo feito, querémolos máis. 

Non educalos potenciando a súa autonomía e as súas 

responsabilidades, senón na comodidade sen esforzo, dá como 

resultado pequenos tiranos moi esixentes, desorientados, e que 

poden recorrer ao enfado e a agresividade para conseguir o que 

desexan dos demais. Descubre as condutas que o teu fillo pode ir 

asumindo segundo a súa idade. 

A continuación encontraredes algunhas pautas sobre como 

ensinar o voso fillo a ser responsable no fogar mediante as 

tarefas adecuadas segundo a etapa na que se encontre: 

ATA OS 2 ANOS. 

Nestas idades tan temperás só podemos intentar ensinalos a que 

comecen a controlarse para non desordenar ou romper cousas a 

mantenta. 
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DE 2 A 3 ANOS. 

Pode recoller as súas cousas, por exemplo os seus xoguetes, 

gardándoos no seu sitio 

correspondente 

 Nesta idade é necesaria 

a supervisión por parte do 

adulto, ou mesmo recollelos 

xuntos, para que se empece a 

instalar a conduta a través da 

aprendizaxe por imitación. 

 Axudar a recoller a 

mesa, a un nivel moi básico, 

por exemplo retirar os 

cubertos e levalos ao 

vertedoiro, ou retirar o cesto 

do pan. 

 Tirar os papeis á 

papeleira, non no chan. Regar 

as plantas 

         Imaxen tomada de “Desarrollo de conductas responsables” del Gobierno de Navarra 

DE 3 A 4 ANOS 

 Axudar a poñer a mesa (pero non a 

poñela el só aínda). 

 Recoller os seus xoguetes sen 

necesidade de supervisión adulta. 

 Botar a roupa sucia no cesto. Axudar a 

coidar a mascota familiar. 

 Espirse só e vestirse con axuda. 

 

 

 

http://luisamariaarias.files.wordpress.com/2013/11/regar-las-flores.jpg
http://luisamariaarias.files.wordpress.com/2013/11/ayudc3a1ndole-a-vestirse.jpg
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DE 4 A 5 ANOS 

 

 Facer a cama coa axuda do 

adulto que lle ensina. A cama non 

quedará perfecta, pero o 

importante non é que quede ben 

feita, senón que empece a adquirir 

o hábito. O adulto pode supervisar 

e dar o "toque" final. 

 Colgar o abrigo nunha percha 

que estea á súa altura. 

 Poñer a mesa sen axuda. 

 Cepillar os dentes, peitearse 

e vestirse só, ou case sen 

supervisión adulta. 

 Recoller a mesa despois de 

comer. 

 Axudar en tarefas sinxelas, 

como recoller follas do xardín, 

regar as macetas ou axudar a 

limpar o coche. 

 Pode coidar irmáns pequenos 

durante un anaco, estando un 

adulto preto. 

  

 

 

 

 

 

http://luisamariaarias.files.wordpress.com/2013/11/vestirse-solo.jpg
http://luisamariaarias.files.wordpress.com/2013/11/percha.jpg
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DE 5 A 6 ANOS 

 

 Agora xa se lle poden 

presentar dúas opcións, para que 

elixa. 

 Pode facerse a cama el só, 

sen supervisión, aínda que é 

probable que aínda non quede 

perfecta. 

 Bañarse e lavarse sen 

apenas supervisión do adulto. 

 Responder correctamente 

ao teléfono, pero aínda non estaría preparado para coller 

recados. 

 Asumir maiores 

responsabilidades no coidado 

da mascota familiar.  

 Axudar a recoller a roupa e 

gardala.  

 Ordenar o seu cuarto. 

 

 

 

 

 

 

 

Non hai que olvidar que o neno segue imitando e que é 

esixente en que todo o mundo aplique a norma. 

http://luisamariaarias.files.wordpress.com/2013/11/nic3b1o-haciendo-la-cama.jpg
http://luisamariaarias.files.wordpress.com/2013/11/nic3b1os-recogiendo-ropa.jpg
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DE 6 A 8 ANOS 

 Aprender a espertarse só, con axuda dun espertador, sen 

que sexa o adulto quen o 

levante. 

 Ao principio pódese 

combinar espertador e adulto, 

e pouco a pouco ir retirándose 

o adulto e deixar que se 

responsabilice o menor do seu 

espertador. 

 Preparar comidas sinxelas 

(sándwichs, bocadillos...) e 

envolvelas, co que pode prepararse o seu bocadillo para a 

escola.  

 Deixar a cociña e o baño ordenados despois de usalos. 

 Coller correctamente recados 

telefónicos. 

 Pode empezar a fregar os 

pratos. 

 Tarefas sinxelas, como varrer. 

 Pode dispoñer dalgún diñeiro 

semanal e aprender a 

administralo, sabendo que, se o 

gasta, deberá esperar á 

semana seguinte para dispoñer 

dunha nova paga. 

 

 

 

 

Actúa de forma responsable si se lle ofrecen 

oportunidades para elo. 

http://luisamariaarias.files.wordpress.com/2013/11/ahorrar.jpg
http://luisamariaarias.files.wordpress.com/2013/11/nic3b1os-barriendo.jpg
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DE 8 A 12 ANOS 

 

 Sacar o lixo. 

 

 Limpar por enriba (pasar 

unha baeta) a cociña e o baño 

despois de usalos. 

 

 Perfeccionar tarefas anteriores, como fregar mellor os 

pratos e recollelos logo, ou limpar 

mellor o coche familiar. 

 

  Limpar o seu cuarto (quitar o po, 

varrer, fregar o chan...). Asumir 

maior responsabilidade nos 

coidados da mascota familiar. 

 

 

A PARTIR DOS 12 ANOS 

 

 Empezar a facer de canguro dos 

irmáns pequenos, durante períodos breves. 

 Poñer a lavadora e tender a roupa. 

 Pasar o ferro a pezas sinxelas (ao 

principio con supervisión). 

 Preparar pratos sinxelos (pasta, 

ensaladas, tortilla francesa...). 

 

 

http://luisamariaarias.files.wordpress.com/2013/11/nic3b1o-limpiando-el-coche.jpg
http://luisamariaarias.files.wordpress.com/2013/11/nic3b1o-poniendo-la-mesa.jpg
http://luisamariaarias.files.wordpress.com/2013/11/nic3b1a-cocinando.jpg
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MÁIS INFORMACIÓN E FONTES: 
Un completa guía editada por el GOBIERNO DE NAVARRA: 

http://dpto.educacion.navarra.es/publicaciones/pdf/conductas.p

df 

Inclúe unhas preguntas que poden axudarche a analizar como 

actúas i ensinas  aos teus fillos a ser responsables. 

http://www.psicologotenerifeonline.com/blog/mi-hijo-no-me-hace-caso 

http://luisamariaarias.files.wordpress.com/2013/11/doc-estrategias-para-hablar-a-los-

nic3b1os.pdf 

http://dpto.educacion.navarra.es/publicaciones/pdf/conductas.pdf
http://dpto.educacion.navarra.es/publicaciones/pdf/conductas.pdf
http://dpto.educacion.navarra.es/publicaciones/pdf/conductas.pdf
http://www.psicologotenerifeonline.com/blog/mi-hijo-no-me-hace-caso
http://luisamariaarias.files.wordpress.com/2013/11/doc-estrategias-para-hablar-a-los-nic3b1os.pdf
http://luisamariaarias.files.wordpress.com/2013/11/doc-estrategias-para-hablar-a-los-nic3b1os.pdf

