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mar un descanso e sentouno 
salón a ver un pouco a televi-
sión, ó tempo que Brais e Lu-
cía colleron cadansúa vasoira 
e percorreron as habitacións 
varrendo o chan, para logo 
tirar os restos no lixo.
Unha vez limpado o pó, va-
rrida a casa e feitas as ca-
mas, Brais e Lucía puxéronse 
a pensar en que lles quedaba 
por facer. Rematada a lista 
de tarefas pendentes, os cati-
vos repartiron o traballo en-
tre eles. Así, mentres Brais 
se ocupou de coller a roupa 
sucia e botala no seu corres-
pondente cesto, Lucía encar-
gouse de botarlle de comer á 
mascota da casa: un canciño 
chamado Lucas, e de recoller 
os xoguetes.
Cando ámbolos dous rema-
taron os seus labores, re-
uníronse coa nai no salón. 
Os rapaces caeron rendidos 
no sofá, polo que Isabel co-
mezou a sospeitar que fo-
ran eles quen pasaran toda 
a mañá limpando a casa. 
Como os cativos fixeran un 
gran traballo, a nai decidiu 
recompensalos levándoos a 
patinar sobre xeo. Pero antes, 
preparoulles a súa comida fa-
vorita: macarróns con carne. 
Por suposto, os cativos encar-
gáronse de poñer a mesa.
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As tarefas do fogar que se 
encarguen ós nenos deben 
ser apropiadas á idade e ca-
pacidade de cada cativo ou 
cativa, aínda que resulta de 
moita utilidade ir cambian-
do os labores a medida que o 
neno ou nena medra, espe-

cialmente se hai máis dun 
rapaz na familia.
Cando as tarefas cambian, 
dáselle a entender ó peque-
no que os seus pais confían 
nel labores máis impor-
tantes polo que, á hora de 
realizalas, o rapaz pensará 
con ilusión nas súas novas 
responsabilidades.

A máis idade,  máis 
responsabilidades

directriz 1•≈  Unha boa idea 
para que os cativos realicen as 
tarefas do fogar é premialos con 
actividades que lles gusten. O 
ideal é atopar unha alternativa 
divertida e, á vez, educativa.

directriz 2•≈  Se o rapaz non fai 
ben unha tarefa, non debe ser 
criticado. O mellor neste caso é 
axudalo para que a seguinte vez 
consiga facer correctamente o 
labor. 

directriz 3•≈  Nunca se debe dar 
unha visión negativa das tarefas 
nin utilizalas como castigo, pois 
o único que se conseguirá é 
que os cativos se poñan de mal 
humor e as fagan mal.

dicrectriz 4•≈  As tarefas do 
fogar non deben ser repartidas 
en función do sexo, pois rapaces 
e rapazas están capacitados 
para facer calquera delas.


