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Ser pai/nai, sabémolo ben, non é tarefa doada. Saber actuar de xeito adecuado para que os 
nosos fillos e fillas medren sans, felices e seguros, tampouco. 

Unha vez dito isto, cómpre, polo tanto, asumir en primeiro lugar que moitos dos nosos actos 
motivados polo afecto que profesamos aos nosos fillos e fillas, a tendencia a protexelos de 
experiencias negativas ou ameazantes e a animalos para que saquen o mellor de si mesmos e 
de si mesmas, poden non ser os axeitados para educación dos nosos/as fillos/as a longo prazo. 

Os/as expertos/as e investigadores/as do tema acordan en dar unha serie de consellos que a 
continuación imos resumir. En xeral, acordan en concluir que a practica deportiva dos nenos e 
nenas ten que estar exenta de presións para que poidan sacar o mellor de si mesmos. 
Obviamente, hai diferencias individuais e hai unha minoría de nenos/as que poden soportar 
mellor a presión pero o recomendable é que, neste contexto de actividade, estén exentos dela. 

Como pais e nais, tamén debemos estar preparados para combatir a frustración que nos pode 
xerar que os nosos fillos e fillas non teñan habilidades para un deporte concreto ou para ningún 
deles, sin que por iso debamos deixar de promover neles/as a actividade deportiva. Por iso 
cómpre lembrar que o deporte base, ademáis de iniciación para uns poucos que poderán 
chegar lonxe no deporte, é sobre todo unha oportunidade para adquirir hábitos saúdables, 
dispor dun tempo de xogo (que por definición, debe ter sentido en si mesmo e non estar 
supeditado a resultados), aprender a relacionarse con outros nenos e nenas, aprender a 
respectar normas ….. Non perdas de vista que, malia que a competición na que participan os 
teus fillos/as sexa moi importante para eles e elas, as cousas verdadeiramente importantes non 
llas vai proporcionar o éxito deportivo. 

 

CONSELLO 1. Sobre a importancia de gañar 

-TRATA DE ter presente que á túa filla ou fillo gústalle máis gañar que perder. Non fai falla 
recordarlle o importante que é gañar. 

-EVITA transmitir ao teu fillo ou filla o importante que é un partido concreto ou a victoria contra 
un rival en particular. Os nenos/as non se manexan ben con ese tipo de responsabilidade sobre 
as súas costas. Ao contrario, trata de quitarlle ferro ás tensións que entre compañeiros/as se 
poden contaxiar e lémbralles que o importante é facelo o mellor posible e divertirse. Si 
realmente, como nai/pai non podes evitar porte nervioso ou ansioso ante un acontecemento 
deportivo do teu fillo/a, disimúlao o mellor que poidas. 

 

CONSELLO 2. Sobre o que nos fai mellores 

-TRATA DE facerlle ver á túa filla ou fillo que cada persoa é diferente, que non ten sentido a 
comparación con outros ou outras (ainda que sí se poidan tomar como referencia ou modelo) 
e que o importante é o esforzó dun mesmo por mellorar. Non nos fai mellores, compararnos 
cos peores ou facelos de menos. A mellor motivación (i. e., máis estable, persistente e 
duradeira) é aquela que parte do desexo de mellorar tomándose a un mesmo como referencia. 
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-EVITA comparar positiva ou negativamente aos nenos e nenas do club entre sí e axúdalle a 
valorar o esforzo que o/a teu/túa fillo/a e o resto de compañeiros/as fai por superarse e facelo 
cada vez mellor e as diferentes habilidades que aporta ao conxunto do equipo cada un/unha 
deles/as. Animar ao fillo/a por medio de comparacións, dicíndolle que é o mellor ou mellor ca 
un compañeiro/a non é un bo xeito de animar. 

 

CONSELLO 3. Sobre as razóns para xogar 

-TRATA DE crear as condicións para que a/o nena/o disfrute da actividade deportiva en si 
mesma. Valora e transmítelle o valor que ten o disfrute que lle produce, os seus logros e 
progresos. 

-EVITA que as/os nenas/os practiquen hockey para agradar a alguén ou que o disfrute estea 
supeditado únicamente á Victoria. Evita que os teus fillos/as cheguen a pensar que a felicidade 
ou o aprecio dos pais/nais dependen da súa victoria. Particularmente, na adolescencia, poden 
decidir autoafirmarse alonxándose de todo aquelo que a ‘autoridade’, da que pretende 
emanciparse, aprecia. 

 

CONSELLO 4. Sobre as relacións coas figuras de autoridade 

-TRATA DE axudar a que a túa filla/o respecte e asuma as decisións dos adestradores/as ou 
árbitros. Cando o neno/a perciba que as decisións do/a adestrador/a son inxustas (ex., por 
xogar menos tempo, estar nun equipo de segunda división, etc.) trata de axudarlle a entender 
que: a) os adestradores/as son humanos e tamén se equivocan ou actúan de xeito inadecuado; 
e b) faille ver que si de verdade lle importa revertir a situacion, con esforzo poderá conseguilo. 
Si, como nais/pais, obxectivamente cremos que temos datos para pensar que os/as 
adestradores/as están tratando, de maneira repetida, inxusta e inaxeitadamente ao/á noso/a 
fillo/a, trasladar o problema á directiva. 

-EVITA desautorizar ás/ós adestradoras/es e árbitros diante do teu fillo/a. 

 

CONSELLO 5. Sobre o afecto de nais/pais 

-TRATA DE animar ao teu fillo ou filla sempre, sobre todo cando perda e cando vexas que se 
esforza por mellorar. A percepción por parte dos nosos/as fillos/as de que os aceptamos tal e 
como son (e. g., sexan bos ou malos xogadores/as) e en toda situación (e. g., gañen u perdan) 
é fundamental para a súa autoestima. 

-EVITA animar ou halagar só cando gañe e criticar ou ignorar cando perda. Evita tamén buscar 
excusas ou culpables concretos (i. e., persoas, feitos) ante a derrota. Axúdalle a ver a derrota 
como unha oportunidade para aprender e mellorar e axudar  a mellorar aos seus 
compañeiros/as. 
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CONSELLO 6. Sobre o papel corrector de pais/nais 

-TRATA DE actuar en todo momento como pai/nai, ocupándote de animalo/a e só de correxilo/a 
cando aprecies comportamentos antideportivos ou faltas de educación e respecto a outras 
persoas (i. e., compañeiros/as, adestradores/as, árbitros, público).  

-EVITA asumir o rol de adestrador/a criticando aspectos do xogo do teu fillo/a, de 
compañeiros/as ou as decisión do/a adestrador/a. Non interveñas cando as/os adestradoras/es 
estean exercendo a súa función como educadores/as. Podes reforzar a súa función 
posteriormente ou, si discreparas, tratar posteriormente o tema cos/coas adestradores/as en 
ausencia do neno/a para coñecer o seu punto de vista e si fora posible adoptar unha decisión 
colexiada. 

 

CONSELLO 7. Sobre o papel de pais/nais como modelos de conducta 

-TRATA DE comportarte axeitadamente na grada. Os adultos, particularmente, nais/pais, 
somos fonte de imitación dos nosos fillos/as. 

-EVITA comportamentos antideportivos na grada, ainda en situacións nas que se perciban 
errores ou inxustizas que perxudican ao noso equipo. Adestrador/a e delegado/a son os 
encargados de amosar o descontento ou protesta no terreo de xogo. 

 

CONSELLO 8. Sobre a imperfección humana de pais/nais 

-TRATA DE asumir que eres humano/a. Nalgunha ocasión, voluntaria ou involuntariamente, 
equivocaraste. Recoñece o teu error e analiza o que te puido levar a cometelo. Pide disculpas 
ao fillo/a, adestrador/a, compañeiro/a .... e pon os medios para tratar de evitar repetilo. 

-EVITA torturarte dándolle voltas ao erro cometido. Persevera para cometer os menos posibles. 
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