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1º CHAMARLLE    

A                

ATENCIÓN 

Si malia o anterior o neno desobedece, chamaráselle 

a atención un máximo de tres veces. 

 A primeira vez recordaráselle a orde.  

 A segunda chamada farase con máis 

contundencia.  

  A terceira e última,  anticiparánselle as 

consecuencias si non obedece. 

2º OBRIGAR 

Cando non atendeu as chamadas de atención, 

acudirase e obrigaráselle ao que se lle mandou: 

recoller, ordenar, ir cear. 

3º 

REPRIMENDA 

Cando desobedecer ten unha consecuencia negativa, 

daráselle unha reprimenda breve e contundente, 

recordándolle cal é a norma. 

4º 

RETIRADA DE 

PRIVILIXIOS 

 Cando a desobediencia é moi reiterativa, pódeselle 

retirar algún privilexio: por exemplo, retirarlle un 

xoguete ou unha actividade que lle guste.  

 Débese aplicar canto antes.  

 O tempo de retirada debe ser breve: é igual de 

efectivo retirarlle un xoguete durante unha hora 

(en nenos pequenos) ou unha tarde (en máis 

maiores) e será máis fácil de levar a cabo. 

 

 5º                              

SER 

COHERENTES 

 É importante que os fillos vexan que os seus 

pais son coherentes coas normas: 

Se dicimos que “non” ten que ser “non”. 

6º                   

NON PREMIAR 

A 

DESOBEDIENCIA 

 O neno non pode aprender que co seu mal 

comportamento e insistencia consegue cambiar as 

decisións dos seus pais.  

 Se o neno desobedece e sáese coa súa, estaremos 

“premiando” o seu mal comportamento e 

aumentará a probabilidade de que volva facelo 

nunha situación similar. 

7º 

ACORDO ENTRE 

A PARELLA 

.  

 Os nenos deben recibir a mesma mensaxe de papá 

e de mamá.  

 Se existen discrepancias, nunca se deben mostrar 

diante do neno/a. 

mostrar diante do neno/a 
 

QUE FACER SE DESOBEDECE? 



QUE FAGO PARA QUE OBEDEZA? 

1º             

ESTABLECER  

NORMAS 

 O neno ou nena debe ter unhas normas claras e 

concretas.  

o As normas estarán referidas aos diferentes 

tempos, espazos, trato coas persoas e obxectos. 

o As normas adaptaranse á idade e madurez do 

neno.  

o As ordes que se lle dean ao neno, non serán 

caprichos persoais, senón que estarán referidas 

a esas normas básicas, só serán un recordatorio.  

 Algúns exemplos de normas son:  

o Os xoguetes recóllense ao terminar  de xogar. 

o O abrigo cólgase na percha.  

o Cómese sentado na cadeira. 

o Ao volver do parque báñaste. 

o As cousas pídense prestadas ao irmán. 

o Ás 10 vas á cama.  

o Crúzase a rúa collido da man. 
 

 

2º                

CÓMO DAR      

AS ORDES 

 Hai que asegurarse de que nos escoitan e atenden cando 

lle damos unha orde. 

 Deben ser claras e concretas, expresar claramente o 

que estamos esperando que fagan.  

 Deben darse con seguridade e contundencia. A orde non 

pode ser unha pregunta: “Queres recoller?”  

 Dar as ordes de unha en unha, evitar dar moitas á vez e 

non atosigar.  

 Deixar un tempo prudencial para que a leven a cabo. 

 Supervisar que as ordes se cumpren adecuadamente. 

 Eloxiar ao neno cando as cumpre. 

 

3º        

PRESTAR  

MÁIS     

ATENCIÓN 

 O neno debe descubrir que se lle presta moita máis  

atención cando se porta ben que cando se porta mal.  

Igual ocorre cando cumpre as normas e obedece. 

 Desta forma aumentaremos a probabilidade de que se 

volva a comportar así e indicarémoslle de xeito concreto 

como esperamos que se comporte a próxima vez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O MEU FILLO NON ME FAI CASO” 

 “A obediencia e a desobediencia son condutas que se 

aprenden”. 

 Non todos os/as RAPACES E RAPAZAS  obedecen 

sempre.  

 Desobedecer é unha forma de lograr a atención do adulto. 

 

POR QUÉ NON FAN CASO? 

Os nenos non fan caso por diferentes razóns. A continuación expóñense 

as máis frecuentes:  

1º. Non comprenden as ordes.  

2º. Danse moitas ordes seguidas.  

3º. As ordes non se dan convenientemente: 

 ou se transmite inseguridade e pouco convencemento ao dalas.  

 ou en lugar de dar a orde, pregúntase:  “Queres lavar xa as 

mans?”  

 ou a orde é pouco clara ou demasiado abstracta: “Se bo; pórtate 

ben”.  

4º. Non hai normas ou se as hai, son incoherentes. Permítese facer o 

que non estaba permitido. 

5º. As medidas que se adoptan cando non fai caso, se incumpren.  

6º. Hai diferentes cuidadores, con diferentes normas.  

7º. Tamén pode ser un neno máis rebelde e difícil de manexar.  

8º. Sobre todo, os nenos  afixéronse a desobedecer e que iso non  

teña consecuencias. Dalgunha forma viuse  “premiado” o feito de non 

facer caso, ao conseguir case sempre saírse coa súa. 

 

de non facer caso, ao conseguir case sempre saírse coa súa. 


