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Como levarse be
en co profe
esorado (... e non morrer
m
no intento)
Conse
ellos dun veterano:
v
10 regras de
e ouro
1. Non lle fagas a pe
elota. Se no
on es moi bo
b nese oficcio (un auténtico profes
sional
do pelote
eo), non o intentes.
i
No
on lles gusttan os/as so
oplagaitas e
empalagoso
os/as.
Recorda
a, levan ano
os no oficio e ven vir a unha pulga
a a quilómettros de disttancia
(aínda que disimule
en e fagan como
c
que non
n se dan conta).
c
2 Móstrate
2.
e interesad
do/a. Aos/á
ás profes gústanlles
g
q
que
se inte
eresen polo
o que
explican e saben ¿e
¿ a quen non?..
n
Inten
nta facelo co
on sincerida
ade (dúbida
as de
apuntes,, do exame...) Pola con
ntra estamo
os no pelote
eo que hai q
que evitar.
3 Coñece e utiliza o nome do teu
3.
t profeso
or/profesorra. Faino co
orrectamentte.
4 Trata ao
4.
o teu profe
esor/a respectuosam
mente. Non
n caias en críticas doadas,
non partticipes en bromas
b
ou actividades
s que lle irrritan... Dessmárcate dos/as
colegas se o fan. É menos ma
alo facerlle a pelota qu
ue faltarlle ao respecto
o, así
que non caias nese
e grave erro
o.
5 Non discutas con el/ela. É máis,
5.
m
se te equivocas,
e
a
admíteo
rap
pidamente e sen
regateoss. El sabe máis
m
ca ti. Decatarastte canto má
áis maior te
e fagas. As
sí que
agora sim
mplemente cho creei.
6 Presentta os deberres a tempo, así como
6.
o todas as tarefas asig
gnadas ao longo
do curso
o. Preséntao
os ordenados e limpos
s: encántalle
es!!!!
7 Sorrí e se amablle ¡non custa nada! ...e ¡funcio
7.
ona! non ssexas borde
e nin
antipáticco/a. Non lle
es gusta.
8 Fala be
8.
en de todo
os os teus
s profesore
es/as, com
mo norma xxeral. Métette na
cabeza cando faless co teu tito
or/a. Logo cóntanllo (e
e ten moito
o máis valor que
lles facer a pelota).
9 Aproveiita todas as
9.
a ocasións
s na que poidas
p
dem
mostrarlle d
de verdade
e que
traballac
ches. Non sexas tímid
do/a, nin pa
arvo/a. Apro
oveita para facerlle ve
er que
traballacches un tem
ma, un exerccicio, etc.
10. Fai boa letra nos exames. O profesora
ado ten que
e corrixir mo
oitos exames. É
unha tarrefa que os aburre moiito. Non fag
gas unha lettra que non
n entendas nin ti.
Fai o teu
u exame lim
mpo, ordena
ado e con bo
oa letra. ¡Fu
unciona!!!
11. Pregúnttalle todas as dúbidas ao teu prrofesor/a. Despois
D
de estudar e poñer
p
en orde os teus apuntament
a
tos e mate
eriais as dú
úbidas dem
mostraranlle
e que
estudach
hes ben a súa
s materia.
12. Participa de boa gana
g
na clase e nas ac
ctividades que
q se realiccen nesta.
O/a profe
e
contig
go un ano enteiriño...
e
V ser com
Vai
mo da famillia... Tes qu
ue esforzarrte en
Vai estar
velo//a como un//ha aliado/a
a. Non te montes
m
malo
os rollos... Que
Q se non
n explica, qu
ue se
é mo
oi duro, que se non sorrrí...
Inten
nta sempre poñerte no
o seu lugar e comprendelo... Esta
a só fronte a ti e toda a túa
clase
e: necesítatte.
n te conven
ncín:
Se non
• Pensa que examina, pon a no
ota, suspen
nde, aproba, fai

repetir currso... ¿abón
ndache?
• Se listo, no
on sexas g....

