
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Educar é 

tarefa de 

tod@s” 

   -é aconsellable que os país/nais vexan os programas de TV cos seus 

fill@s. 

   -Coñecer e cumprir as normas do centro. 

SOCIALIZACIÓN:A educación en valores é importante dende a casa, 

centrada no que esperamos dos nen@s, expectativas axeitadas ás 

características dos nen@s o que será máis positivo que as baixas 

expectativas. Tentar axudalo para que @ nen@ mellore. 

-Reforzamento de valores e actitudes ( ilusión, colaboración, amizade, 

responsabilidade,…) respecto aos demais, control da agresividade así 

como inculcar formas positivas de resolución de conflitos, sempre 

baseado no diálogo, así como na búsqueda das solucións que permitan 

resolvelo de forma pacífica.. 

MOTIVACIÓN:Motivar dende a familia ao nen@ cara o traballo escolar, 

valorando positivamente o que se desenvolve no centro. 

Colaborar co Departamento de Orientación na aportación de 

información necesaria (sempre de carácter confidencial), para dar 

resposta ás necesidades específicas de apoio educativo que poidan 

presentar @s seus fill@s. 

Colaborar co centro coa aportación económica que se determine para o 

material escolar (folios fundamentalmente). 

  

  
“@s nen@s aprenden o que viven. Aprender 

a coñecer, a facer, pero tamén a ser e a vivir 

xuntos e cos  demais” 
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A familia é o primeiro ámbito de socialización e desenvolvemento d@ 

nen@, por iso é tan importante a relación FAMILIA- ESCOLA, para o 

normal desenvolvemento deste. Así debemos ter  en conta como aspectos 
fundamentais para a colaboración FAMILIA- ESCOLA os seguintes: 

 Colaboración coa escola na adquisición de hábitos de: 

 HIXIENE:@s nen@s deben asistir á escola coa hixiene 

axeitada (pelo, unllas, corpo,roupa….) 

 ALIMENTACIÓN:Dado o cambio de horario é importante que 

almorcen ben todos os días. Un bó almorzo contribúe a un mellor 

rendemento escolar. A merenda (recreo) debe ser axeitada á idade d@s 

nen@s(fomentando o consumo de froita e non a bollería industrial). 

 RESPONSABILIDADE:A adquisición axeitada deste hábito, 
implica: 

-cumprimento na realización das tarefas de carácter educativo, que se 

propoñen dende a escola (deberes=tarefas escolares  que non se 
remataron) 

-Adquisición de hábitos de orde axeitados, que impliquen acordalos e 

acostumalos a preparar o material de traballo da aula, traer sempre o 

material específico que se necesita para as diferentes áreas , como por 

exemplo: Educación Física (chándal, toalla  pequena), Música…, gardar cada 
cousa no seu sitio, tendo un lugar axeitado para cada cousa… 

 COMUNICACIÓN:É moi importante a comunicación axeitada 
da familia cos mestres do seu fill@. 

-Coñecer @ mestr@ e manter conversas periódicas( alomenos unha 

visita bimensual) sobre a evolución académica ou comportamental do seu 

fill@. 

 

 

 

-Necesidade de informar sobre as enfermidades d@s nen@s 

(alerxias a medicamentos, ou calquera tipo de alerxia…), ou non mandalos 
cando estes estén enfermos. 

-Necesidade de xustificar as faltas de asistencia á escola dos seus 

fill@s. 

 NORMAS DE CONVIVENCIA: Colaborar coa escola nos 
seguintes aspectos: 

-Establecer na casa normas ou pautas de comportamento axeitadas. 

Pautas claras que indiquen os límites do que se pode ou non pode ou debe 

facer. Pautas que deben ser consensuadas entre os diferentes membros 

da familia (este consenso na regulación das normas debe partir do 

diálogo e da negociación), e que éstas sexan asumidas por tod@s (a hora 

de deitarse axeitada a súa idade así como lugar fixo para a realización 
das tarefas escolares da clase…). 

-Resposta dos país/nais ante notas de comportamento ou de 

rendemento, para o que será necesario que se supervisen os cadernos e a 

axenda de forma periódica. Empregar a axenda como medio de 
comunicación entre familia e escola. 

-Planificación por parte da familia dos momentos de xogo, lectura e 
televisión. Neste último ámbito é necesario: 

   - escoller programas axeitados para o nivel de desenvolvemento 
do nen@. 

   -por límites ao tempo que @ nen@ pasa ante o televisor. 

       -apagar o televisor durante os tempos de estudo. 

Eduquemos na familia e na escola de forma conxunta 


