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EEll  aammoorr  pprrooppiioo  oo  aauuttoo  eessttiimmaa  ssee  ppuueeddee  
ddeeffiinniirr  ccoommoo  llaa  mmaanneerraa  eenn  qquuee  llaass  ppeerrssoonnaass  
ssee  ssiieenntteenn  ddee  eellllaass  mmiissmmaass..  LLooss  nniivveelleess  ddee  
aammoorr  pprrooppiioo  eenn  llooss  nniiññooss  ssoonn  eevviiddeenntteess  eenn  ssuu  
ccoommppoorrttaammiieennttoo  yy  ssuuss  aaccttiittuuddeess..  SSii  llooss  nniiññooss  
ssee  ssiieenntteenn  bbiieenn  ddee  ssii  mmiissmmooss,,  eessttoo  ssee  
rreefflleejjaarráá  eenn  ssuu  ccoommppoorrttaammiieennttoo  ccoonn  ssuuss  
aammiiggooss,,mmaaeessttrrooss,,  hheerrmmaannooss,,  ppaaddrreess,,  yy  oottrraa  
ggeennttee..  EEll  aammoorr  pprrooppiioo  eess  aallggoo  qquuee  aaffeeccttaa  aall  
iinnddiivviidduuoo  ttooddaa  llaa  vviiddaa,,  aassii  qquuee  eess  mmuuyy  
iimmppoorrttaannttee  qquuee  llooss  ppaaddrreess  aayyuuddeenn  aa  ssuuss  hhiijjooss  
aa  ddeessaarrrroollllaarr  aallttooss  nniivveelleess  ddee  aammoorr  pprrooppiioo..    
HHaayy  mmuucchhaass  ccoossaass  qquuee  llooss  ppaaddrreess  ppuueeddeenn  
hhaacceerr  ppaarraa  qquuee  ssuuss  hhiijjooss  aapprreennddaann  ddeessddee  
tteemmpprraannaa  eeddaadd  aa  sseerr  ccaarriiññoossooss,,  ccaappaacceess  yy  
ccoommppeetteenntteess..  DDeessaaffoorrttuunnaaddaammeennttee,,  eess  
ttaammbbiiéénn  aa  tteemmpprraannaa  eeddaadd  ccuuaannddoo  llooss  nniiññooss  
ppuueeddeenn  ddeessaarrrroollllaarr  uunn  bbaajjoo  nniivveell  ddee  aammoorr  
pprrooppiioo..  LLooss  ppaaddrreess  ddeebbeenn  tteenneerr  ccuuiiddaaddoo  yy  nnoo  
ppllaannttaarr,,  ssiinn  ssaabbeerrlloo,,  llaa  sseemmiillllaass  ddeell  bbaajjoo  aammoorr  

pprrooppiioo  eenn  ssuuss  hhiijjooss..  LLooss  nniiññooss  aapprreennddeenn  ssuuss  
pprriimmeerraass  lleecccciioonneess  aacceerrccaa  ddeell  aammoorr  pprrooppiioo  
ppoorr  mmeeddiioo  ddee  ssuuss  ppaaddrreess..  
  
AAllgguunnooss  DDeettaalllleess  AAcceerrccaa  ddeell  AAmmoorr  PPrrooppiioo    
  
**LLooss  nniiññooss  eemmppiieezzaann  aa  ffoorrmmaarr  ssuu  pprrooppiiaa  
iimmaaggeenn  aa  tteemmpprraannaa  eeddaadd..  
  
**LLooss  nniiññooss  bbuussccaann  eenn  ssuuss  ppaaddrreess  yy  oottrrooss  
aadduullttooss  iimmppoorrttaanntteess  eevviiddeenncciiaa  ddee  qquuee  eellllooss  
ssoonn  ccaarriiññoossooss,,  lliissttooss,,  ccaappaacceess,,  eettcc..  SSii  nnoo  hhaayy  
eevviiddeenncciiaa  ddee  eessttoo,,  ssee  ddeessaarrrroollllaa  uunn  bbaajjoo  nniivveell  
ddee  aauuttoo  eessttiimmaa..    
  
**EEll  aammoorr  pprrooppiioo  aaffeeccttaa  eell  pprrooggrreessoo  eenn  llaa  
eessccuueellaa..  LLooss  nniiññooss  qquuee  ssee  ssiieenntteenn  ccaappaacceess  ddee  
ssii  mmiissmmooss  yy  ddee  ssuuss  hhaabbiilliiddaaddeess,,  ssoonn  mmaass  aappttooss  
aa  pprrooggrreessaarr  eenn  llaa  eessccuueellaa  qquuee  oottrrooss  nniiññooss  qquuee  
ppiieennssaann  aa  mmeennuuddoo  qquuee  nnoo  ppuueeddee  hhaacceerr  nnaaddaa  
bbiieenn..  EEll  ééxxiittoo  eenn  llaa  eessccuueellaa,,  ppoorr  lloo  ttaannttoo,,  
aaffeeccttaa  eell  aammoorr  pprrooppiioo  ddeell  nniiññoo..  SSii  llooss  nniiññooss  
vvaann  bbiieenn  eenn  llaa  eessccuueellaa,,  ssee  sseennttiirráánn  mmeejjoorr  ddee  
ssii  mmiissmmooss..  LLooss  nniiññooss  qquuee  vvaann  mmaall,,  aa  mmeennuuddoo  ssee  
ssiieenntteenn  mmaall  ddee  ssii  mmiissmmooss..  
  
**  EEll  aammoorr  pprrooppiioo  aaffeeccttaa  llaa  mmaanneerraa  eenn  qquuee  
llooss  nniiññooss  ssee  ccoommuunniiccaann  ccoonn  oottrraa  ggeennttee..    LLooss  
nniiññooss  qquuee  ssee  ssiieenntteenn  ccoonnffiiaaddooss,,  ssuueelleenn  
rreellaacciioonnaarrssee  ddee  mmaanneerraa  ppoossiittiivvaa  ccoonn  oottrraa  
ggeennttee..  PPoorr  eell  ccoonnttrraarriioo,,  llooss  nniiññooss  qquuee  nnoo  
ttiieenneenn  mmuucchhaa  ccoonnffiiaannzzaa  eenn  ssii  mmiissmmooss,,  ttiieenneenn  
aa  mmeennuuddoo  pprroobblleemmaass  ppaarraa  ccoommuunniiccaarrssee  ccoonn  
oottrraa  ggeennttee..  
  
**EEll  aammoorr  pprrooppiioo  aaffeeccttaa  llaa  ccrreeaattiivviiddaadd..  
LLooss  nniiññooss  ccoonn  bbaajjooss  nniivveelleess  ddee  aauuttoo  eessttiimmaa  ssee  
iinncclliinnaann  mmeennooss  aa  ttoommaarr  rriieezzggooss  ppaarraa  sseerr  
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ccrreeaattiivvooss,,  qquuee  llooss  nniiññooss  ccoonn  mmeejjoorr  aauuttoo  
eessttiimmaa..  
**LLooss  ppaaddrreess  aaffeeccttaann  eell  aammoorr  pprrooppiioo  eenn  ssuuss  
hhiijjooss..  EEll  aammoorr  pprrooppiioo  ddee  uunn  ppaaddrree  ssee  rreefflleejjaa  
eenn  ssuu  ccoommppoorrttaammiieennttoo..  RReeppoorrtteess  ddeemmuueessttrraann  
qquuee  nniiññooss  ccoonn  uunn  nniivveell  aallttoo  ddee  aauuttoo  eessttiimmaa  hhaann  
tteenniiddoo  ppaaddrreess  qquuee  lleess  hhaann  mmoossttrraaddoo  mmuucchhoo  
aammoorr  yy  aacceeppttaacciióónn..  NNiiññooss  ccoonn  ppooccaa  aauuttoo  
eessttiimmaa  ssuueelleenn  hhaabbeerr  tteenniiddoo  ppaaddrreess    
ddeemmaassiiaaddoo  ccrrííttiiccooss  yy  ddee  mmaall  jjuuiicciioo..  
  
**NNiiññooss  ccoonn  ppooccoo  aammoorr  pprrooppiioo  ssuueelleenn  ppeelleeaarr  
mmaass  ccoonn  ssuuss  ppaaddrreess  qquuee  nniiññooss  ccoonn  mmeejjoorr  
aammoorr  pprrooppiioo..  
  
¿¿QQuuéé  PPuueeddeenn  HHaacceerr  LLooss  PPaaddrreess??  
  
AA  ccoonnttiinnuuaacciióónn  ssee  ooffrreecceenn  aallgguunnaass  ccoossaass  qquuee  
llooss  ppaaddrreess  ppuueeddeenn  hhaacceerr  ppaarraa  aayyuuddaarr  aa  ssuuss  
hhiijjooss  aa  ddeessaarrrroollllaarr  nniivveelleess  mmaass  ssaalluuddaabblleess  ddee  
aauuttoo  eessttiimmaa..  
  
**EEllooggiiee  aa  ssuuss  hhiijjooss..  AA  llooss  nniiññooss  lleess  eennccaannttaann  
llooss  eellooggiiooss..  ¡¡NNoo  hhaayy  ttaall  ccoossaa  ccoommoo  eellooggiiaarr  
ddeemmaassiiaaddoo!!  LLooss  eellooggiiooss  ddeebbeenn  sseerr  eessppeeccííffiiccooss  
yy  ssiinncceerrooss  ppaarraa  qquuee  tteennggaann  uunn  eeffeeccttoo  
ppoossiittiivvoo..  NNoo  eess  nneecceessaarriioo  qquuee    llooss  ppaaddrreess  
eessppeerreenn  hhaassttaa  qquuee  llooss  nniiññooss  hhaaggaann  aallggoo  
eexxcceeppcciioonnaall  ppaarraa  eellooggiiaarrllooss..    EEllooggiiaarr  aa  llooss  
nniiññooss  ppoorr  ccoossaass  ccoottiiddiiaannaass  ccoommoo  eessttaarr  lliissttooss  
aa  ttiieemmppoo  ppaarraa  llaa  eessccuueellaa  eess  ssuuffiicciieennttee..  LLoo  qquuee  
iimmppoorrttaa  eess  qquuee  llooss  ppaaddrreess  ssee  ccoonncceennttrreenn  eenn  
llaass  ccoossaass  ppoossiittiivvaass  qquuee  hhaacceenn  ssuuss  hhiijjooss,,  nnoo  eenn  
llaass  ccoossaass  nneeggaattiivvaass..  LLaass  ccrrííttiiccaass  yy  llooss  
rreecchhaazzooss  ppoorr  ppaarrttee  ddee  llooss  ppaaddrreess  ssuueelleenn  
tteenneerr  ccoommoo  ccoonnsseeccuueenncciiaa  qquuee  llooss  hhiijjooss  tteennggaann  
ppooccoo  aammoorr  pprrooppiioo..    
  
**DDeemmuueessttrree  aa  ssuuss  hhiijjooss  mmuucchhoo  aammoorr  yy  
aaffeeccttoo..  LLooss  nniiññooss  nneecceessiittaann  qquuee  ssee  lleess  

ddeemmuueessttrree  aammoorr  yy  aaffeeccttoo  ppoorr  mmeeddiioo  ddee  
ppaallaabbrraass  yy  ccoonnttaaccttoo  ffiissiiccoo..  LLooss  ppaaddrreess  
ddeebbeerrííaann  ddeecciirrlleess  sseegguuiiddoo  aa  ssuuss  hhiijjooss  qquuee  llooaa  
qquuiieerreenn  yy  qquuee  eellllooss  ssoonn  eessppeecciiaalleess..  SSee  lleess  
ppuueeddee  mmoossttrraarr  ccaarriiññoo  aa  ssuuss  hhiijjooss  ccoonn  uunn    
aabbrraazzoo,,  uunnaa  ppaallmmaaddaa  eenn  eell  hhoommbbrroo,,  uunn  bbeessoo,,  
eettcc..    
  
  **TTrraattee  aa  ssuuss  hhiijjooss  ccoonn  rreessppeettoo..  LLooss  ppaaddrreess    
ddeebbeenn  ttrraattaarr  aa  ssuuss  hhiijjooss  ccoonn  eell  mmiissmmoo  
rreessppeettoo  ccoonn  qquuee  ssee  ttrraattaa  eenn  llaa  ccaallllee  aa  aallgguunnaa  
ppeerrssoonnaa  eexxttrraaññaa..  UUnnaa  mmaanneerraa  iimmppoorrttaannttee  eenn  
qquuee  llooss  ppaaddrreess  ppuueeddeenn  mmoossttrraarr  rreessppeettoo  aa  ssuuss  
hhiijjooss  eess  ppoonniieennddoo  ccuuiiddaaddoo  eenn  lloo  qquuee  lleess  ddiicceenn..    
AAllgguunnooss  ppaaddrreess  lleess  hhaabbllaann  aa  ssuuss  hhiijjooss  ddeeuunnaa  
mmaanneerraa  eenn  llaa  ccuuááll    nnoo  ssee  aattrreevveerrííaann  aa  hhaabbllaarrllee  
aa  oottrraa  ggeennttee..  AAllgguunnooss  ppaaddrreess  lleess  ddiicceenn  ccoossaass  
mmuuyy  ffeeaass  aa  ssuuss  hhiijjooss  oo  llooss  rreecchhaazzaann  ccuuaannddoo  
eessttáánn  eennoojjaaddooss..  TTaalleess  mmééttooddooss  ppuueeddeenn  tteenneerr  
uunn  eeffeeccttoo  nneeggaattiivvoo  eenn  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddeell  aammoorr  
pprrooppiioo  eenn  llooss  nniiññooss..  LLooss  ppaaddrreess  ddeebbeenn  
eemmppeezzaarr  aa  mmoossttrraarr  rreessppeettoo  aa  ssuuss  hhiijjooss  
ddiicciieennddoo  ““ppoorr  ffaavvoorr””  yy    ““ggrraacciiaass””..  TTaammbbiiéénn  llooss  
ppaaddrreess  ddeebbeenn  eexxiiggiirr  qquuee  ssuuss  hhiijjooss  hhaaggaann  lloo  
mmiissmmoo  ccuuaannddoo  sseeaa  nneecceessaarriioo..  
  
**SSeeaa  ccoonnssiisstteennttee..  LLooss  nniiññooss  nneecceessiittaann  eenn  ssuuss  
vviiddaass  qquuee  llaass  ccoossaass  sseeaann  pprreevviissiibblleess..  EEllllooss  
nneecceessiittaann  ssaabbeerr  lloo  qquuee  ssuuss  ppaaddrreess  eessppeerraann  ddee  
eellllooss..  TTaammbbiiéénn  nneecceessiittaann  ssaabbeerr  qquuéé  eessppeerraarr  
ddee  ssuuss  ppaaddrreess..  LLaass  rreeggllaass  ffaammiilliiaarreess  ddeebbeerrííaann  
eexxpplliiccáárrsseellaass  aa  llooss  nniiññooss  yy  ddeebbeerrííaann  sseerr  
aapplliiccaaddaass  ccoonnssttaanntteemmeennttee..  DDee  eessttaa  mmaanneerraa  
llooss  nniiññooss  aapprreennddeerráánn  ccuuaall  ccoommppoorrttaammiieennttoo  eess  
aacceeppttaabbllee  yy  ccuuaall  nnóó..  
  
**NNoo  ddeemmaannddee  ppeerrffeecccciióónn  ddee  ssuuss  hhiijjooss..  
NNaaddiiee  eess  ppeerrffeeccttoo,,  yy  llooss  ppaaddrreess  nnoo  ddeebbeerrííaann  
eessppeerraarr  qquuee  ssuuss  hhiijjooss  lloo  sseeaann..  LLooss  nniiññooss  
nneecceessiittaann  ssaabbeerr  qquuee  ssuuss  ppaaddrreess  llooss  aacceeppttaarráánn  
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ttaall  yy  ccoommoo  ssóónn,,  ccoonn  ffaallllaass  yy  ttooddoo..  TTaall  
aacceeppttaacciióónn  aayyuuddaa  aa  llooss  nniiññooss  aa  sseennttiirrssee  
sseegguurrooss  ddee  ssii  mmiissmmooss,,  lloo  qquuee  rreessuullttaa  eenn  eell  
ddeessaarrrroolllloo  ddee  uunnaa  iimmaaggeenn  ppoossiittiivvaa..  AAllgguunnooss  
ppaaddrreess  ppuueeddeenn  ppeennssaarr  qquuee  ddeebbeenn  pprreessiioonnaarr  aa  
ssuuss  hhiijjooss  ppaarraa  qquuee  ssee  ddeessaarrrroolllleenn  mmeejjoorr..  EEnn  
eeffeeccttoo,,  rreessuullttaa  lloo  ooppuueessttoo..  NNiiññooss  qquuee  ssoonn  
aacceeppttaaddooss  ppoorr  ssuuss  ppaaddrreess  ttaall  ccoommoo  ssoonn,,  
eessttaarráánn  mmaass  iinncclliinnaaddooss  aa  sseennttiirrssee  
ssuuffiicciieenntteemmeennttee  sseegguurrooss  ddee  ssii  mmiissmmooss  ccoommoo  
ppaarraa  ttoommaarr  rriieessggooss  yy  tteenneerr  ééxxiittoo..  LLooss  nniiññooss  
qquuee  ssoonn  pprreessiioonnaaddooss  ppoorr  ssuuss  ppaaddrreess  ppoorr  ssuuss  
ppaaddrreess  ppuueeddeenn  tteerrmmiinnaarr  rreesseennttiiddooss  yy  
rreebbeellaarrssee  ccoonnttrraa  eellllooss..  EEnn  lluuggaarr  ddee  ccrriittiiccaarr  aa  
llooss  nniiññooss  ccuuaannddoo  ccoommeenntteenn    eerrrroorreess,,  llooss  
ppaaddrreess  ddeebbeerrííaann  ddee  ccoonnvveerrttiirr  eessttooss  eerrrroorreess  
eenn  lleecccciioonneess  ppoossiittiivvaass,,  yy  eenn  lluuggaarr  ddee  
pprreessiioonnaarrllooss  ppaarree  ssuuppeerraarrssee,,  llooss  ppaaddrreess  
ddeebbeerrííaann  ddee  ppoonneerr  mmeennooss  pprreessiióónn  yy  
ooffrreecceerrlleess  eellooggiiooss  yy  aalliieennttoo..  
  
**PPoonnggaa  aatteenncciióónn  aa  ssuu  pprrooppiioo  
ccoommppoorrttaammiieennttoo  yy  aaccttiittuudd..    LLaa  mmaanneerraa  eenn  
qquuee  llooss  ppaaddrreess  ssee  ssiieenntteenn  ddee  eellllooss  mmiissmmooss  yy  
ddeell  mmuunnddoo  aallrreeddeeddoorr  ddee  eellllooss  ssee  rreefflleejjaa  eenn  ssuu  
ccoommppoorrttaammiieennttoo..  LLooss  nniiññooss  aammoollddaann  ssuu  pprrooppiioo  
ccoommppoorrttaammiieennttoo  yy  aaccttiittuudd    ssiigguuiieennddoo  eell  
eejjeemmpplloo  ddee  ssuuss  ppaaddrreess..  LLooss  ppaaddrreess  nnoo  ppuueeddeenn  
eessppeerraarr    qquuee  ssuuss  nniiññooss  ddeessaarrrroolllleenn  uunnaa  
aaccttiittuudd  ppoossiittiivvaa  ddee  eellllooss  mmiissmmooss  hhaassttaa  qquuee  
ssuuss  hhiijjooss  vveeaann  eessttaa  aaccttiittuudd  eenn  ssuuss  ppaaddrreess..  SSii  
llooss  ppaaddrreess  nnoo  ssee  ssiieenntteenn  bbiiéénn  ddee  ssii  mmiissmmooss,,  
nnoo  eess  ppoossiibbllee  qquuee  sseeaann  ccaappaacceess  ddee  ddeemmoossttrraarr  
aa  ssuuss  hhiijjooss  aa  sseennttiirrssee  mmeejjoorr  ddee  eellllooss  mmiissmmooss..  
  
**EEssccuucchhee  yy  RReessppoonnddaa  aa  SSuuss  HHiijjooss  
EEnn  llaass  ccoonnvveerrssaacciioonneess  ccoonn  ssuuss  hhiijjooss,,  llooss  
ppaaddrreess  ddeebbeerrííaann  ddee  aasseegguurraarrssee  ddee  ppoonneerrlleess  
ccoommpplleettaa  aatteenncciióónn..  PPaarraa  llooggrraarr  eessttoo,,  llooss  
ppaaddrreess  ppuueeddeenn  ddeejjaarr  ddee  hhaacceerr  lloo  qquuee  eessttaann  

hhaacciieennddoo,,  mmiirraarrllooss  ddiirreeccttaammeennttee,,  yy  ppoorr  mmeeddiioo  
ddeell  ccoonnttaaccttoo  ffííssiiccoo,,  yyaa  sseeaa  uunn  aabbrraazzoo  oo    
uunnaa  ppaallmmaaddaa  eenn  eell  hhoommbbrroo..    LLooss  ppaaddrreess  
ddeebbeerrííaann  hhaacceerrlleess  ssaabbeerr  aa  ssuuss  hhiijjooss    qquuee  ssuuss  
pprreegguunnttaass  yy  ooppiinniioonneess  ssoonn  iimmppoorrttaanntteess,,  yy  
ttrraattaarrllooss  ccoonn  rreessppeettoo..    SSii  llooss  ppaaddrreess  nnoo  
ppoonneenn  aatteenncciióónn  aa  lloo  qquuee  ssuuss  hhiijjooss  ddiicceenn,,  oo  ssii  
aaccttúúaann  ccoommoo  ssii  lloo  qquuee  ddiicceenn  nnoo  ttiieennee  sseennttiiddoo  
oo  eess  aabbuurrrriiddoo,,  ssuuss  hhiijjooss  ppeennssaarráánn  qquuee  nnoo  ssóónn  
iimmppoorrttaanntteess..  LLooss  ppaaddrreess  ddeebbeenn  aanniimmaarr  aa  ssuuss  
hhiijjooss  aa  hhaacceerr  pprreegguunnttaass  yy  ddeebbeerrííaann  ddaarr  
ssiieemmpprree  rreessppuueessttaass  hhoonneessttaass  yy  ccllaarraass..  LLooss  
ppaaddrreess  qquuee  eennsseeññaann  aa  ssuuss  hhiijjooss  aa  hhaacceerr  
pprreegguunnttaass  eessttáánn  eenn  eeffeeccttoo  ddeemmoossttrráánnddoolleess  
qquuee  qquuiieerreenn  qquuee  eellllooss  aapprreennddaann  yy  qquuee  llooss  
ppaaddrreess  eessttáánn  ddiissppuueessttooss  aa  aayyuuddaarrllooss..  LLooss  
ppaaddrreess  ddeebbeenn  ddee  ttrraattaarr  ddee  ccoonntteessttaarr  llaass  
pprreegguunnttaass  ddee  ssuuss  hhiijjooss  ttaann  hhoonneessttaa  yy  
ccoommpplleettaammeennttee  ccoommoo  sseeaa  ppoossiibbllee..  YY  eenn  lluuggaarr  
ddee  eevviittaarr  uunnaa  pprreegguunnttaa  oo  iinnvveennttaarr  uunnaa  
rreessppuueessttaa  llooss  ppaaddrreess    ddeebbeerrííaann  rreeccoonnoocceerr  
ccuuaannddoo  nnoo  ssaabbeenn  aallggoo..  LLooss  nniiññooss  nnoo  eessppeerraann  
qquuee  ssuuss  ppaaddrreess  sseeaann  ppeerrffeeccttooss,,  ppeerroo  ssíí  
eessppeerraann  qquuee  sseeaann  hhoonneessttooss..  
  
**CCuummppllaa  LLaass  PPrroommeessaass  QQuuee  LLee  HHaaccee  AA  SSuuss  
HHiijjooss..  
CCuuaannddoo  llooss  ppaaddrreess  lleess  ddiicceenn  aa  ssuuss  hhiijjooss  qquuee  
vvaann  aa  hhaacceerr  aallggoo,,  ddeebbeerrííaann  hhaacceerr  lloo  ppoossiibbllee  
ppoorr  ccuummpplliirrlloo..  LLaass  pprroommeessaass  ccuummpplliiddaass  llee  
iinnddiiccaann  aall  nniiññoo  qquuee  ssuuss  ppaaddrreess  ssoonn  hhoonneessttooss  yy  
ddiiggnnooss  ddee  ssuu  ppaallaabbrraa    yy  lleess  ttiieenneenn  ssuuffiicciieennttee  
aammoorr  ccoommoo  ppaarraa  ccuummpplliirr  ssuuss  pprroommeessaass..  
PPrroommeessaass  qquuee  nnoo  ssoonn  ccuummpplliiddaass,,  ppoorr  eell  
ccoonnttrraarriioo,,  ccoonnffuunnddeenn  aa  llooss  nniiññooss,,  yy  eessttooss  
nniiññooss  ppooddrrííaann  ccrreeeerr  qquuee  ssuuss  ppaaddrreess  nnoo  llooss  
qquuiieerreenn    lloo  ssuuffiicciieennttee  ccoommoo  ppaarraa  ccuummpplliirr  uunnaa  
pprroommeessaa..  EEssttoo  ppuueeddeenn  sseerr  mmuuyy  ddaaññiinnoo  ppaarraa  eell  
aammoorr  pprrooppiioo,,  oo  aauuttooeessttiimmaa  ddeell  nniiññoo..    PPoorr  lloo  
ggeenneerraall,,  eess  mmeejjoorr  qquuee  llooss  ppaaddrreess  nnoo  hhaaggaann  
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pprroommeessaass  aa  ssuuss  hhiijjooss,,  llaass  ccuuaalleess  nnoo  ppooddrráánn  
ccuummpplliirr..  
**NNoo  PPeerrmmiittaa  QQuuee  SSuuss  HHiijjooss  SSee  CCrriittiiqquueenn  aa  
SSii  MMiissmmooss..    CCrriittiiccaarrssee  uunnoo  mmiissmmoo  ddeessppuueess  ddee  
hhaabbeerr  ttoommaaddoo  uunn  eexxáámmeenn  nnoo  eess  mmaalloo..  SSiinn  
eemmbbaarrggoo  ddeecciirr  qquuee  uunnoo  eess  eessttúúppiiddoo  ppoorr  uunnaa  
mmaallaa  ccaalliiffiiccaacciióónn    nnoo  eessttáá  bbiiéénn..  LLooss  ppaaddrreess  
ddeebbeenn  tteenneerr  ccuuiiddaaddoo  ddee  nnoo  iiggnnoorraarr  ccuuaannddoo  
ssuuss  hhiijjooss  ssee  ccrriittiiccaann  ddeemmaassiiaaddoo..  CCuuaannddoo  llooss  
ppaaddrreess  nnoottaann  qquuee  ssuuss  hhiijjooss  ssee  ccrriittiiccaann  aa  ssii  
mmiissmmooss,,  ddeebbeerrííaann  ccoorrrreeggiirrllooss..  LLooss  ppaaddrreess  
ppuueeddeenn  llooggrraarr  eessttoo  iinnddiiccaannddoo  qquuee  nnoo  eess  qquuee  eell  
nniiññoo  sseeaa  iinneeppttoo,,  ssiinnóó    qquuee  eell  pprroobblleemmaa  eess  eell  
rreessuullttaaddoo  ddee  aallggoo  qquuee  eell  nniiññoo  hhiizzoo  oo  ddeejjóó  ddee  
hhaacceerr..  SS  ii  llooss  ppaaddrreess  nnoo  iinntteerrvviieenneenn  ccuuaannddoo  
ssuuss  hhiijjooss  ssee  ccrriittiiccaann  ddeemmaassiiaaddoo,,  llooss  nniiññooss  
ppuueeddeenn  sseennttiirr  qquuee  ssuuss  ppaaddrreess  eessttáánn  ddee  
aaccuueerrddoo  ccoonn  eellllooss..  
  
**PPaassee  TTiieemmppoo  CCoonn  SSuuss  HHiijjooss..  
LLooss  ppaaddrreess  ddeebbeerrííaann  ddeeddiiccaarr  uunn  ““ttiieemmppoo  
eessppeecciiaall””    ccaaddaa  ddííaa  ccoonn  ssuuss  hhiijjooss..  TTaammbbiiéénn  
ddeebbeerrííaann  ddeeddiiccaarrllee  ttiieemmppoo  aa  ccaaddaa  nniiññoo  ppoorr  
sseeppaarraaddoo..    EEll  ttiieemmppoo  qquuee  ppaaddrreess  ee  hhiijjooss  ppaassaann  
jjuunnttooss,,  ppooddrrííaa  sseerr  uuttiilliizzaaddoo  eenn  aallgguunnaa  
aaccttiivviiddaadd  qquuee  eell  nniiññoo  hhaa  eessccooggiiddoo..  LLooss  ppaaddrreess  
ddeebbeenn  tteenneerr  ccuuiiddaaddoo  ddee  nnoo  ppaassaarr  eessttee  ttiieemmppoo  
eennsseeññaannddoo  aa  ssuuss  hhiijjooss..  EEssttee  ttiieemmppoo  ddeebbee  sseerr  
ddiivveerrttiiddoo  yy  lliibbrree  ddee  pprreeooccuuppaacciioonneess  ppaarraa  
aammbbooss..  LLaa  ccaannttiiddaadd  ddee  ttiieemmppoo  qquuee  llee  ddeeddiiccaa  aa  
ssuuss  hhiijjooss  nnoo  eess  lloo  mmaass  iimmppoorrttaannttee..  PPooddrrííaa  sseerr  
ttaann  ppooccoo  ccoommoo  1155  mmiinnuuttooss  yy  aaúúnn  aassíí  hhaacceerrllee  
ssaabbeerr  aa  llooss  hhiijjooss  qquuee  ssuuss  ppaaddrreess  vvaalloorraann  eell  
ttiieemmppoo  qquuee  ppaassaann  jjuunnttooss  yy  qquuee  eellllooss  ssoonn  
iimmppoorrttaanntteess..  
  
**EEnnsseeññee  aa  SSuuss  HHiijjooss  AA  HHaabbllaarr  
PPoossiittiivvaammeennttee  ddee  SSii  MMiissmmooss..  HHaabbllaarr  
ppoossiittiivvaammeennttee  ddee  uunnoo  mmiissmmoo  eess  ddeecciirrssee  ccoossaass  
ppoossiittiivvaass..  HHaabbllaarr  ppoossiittiivvaammeennttee  eess  uunnaa  

hheerrrraammiieennttaa  qquuee  llooss  nniiññooss  ddeebbeenn  ppoosseeeerr..  
EEnnttrree  mmaass  ssee  rreeppiittaann  aa  eellllooss  mmiissmmooss  lloo  bbuueennoo  
qquuee  eexxiissttee  eenn  eellllooss,,  hhaayy  mmaass  ppoossiibbiilliiddaadd  ddee  
qquuee  llooss  nniiññooss  lloo  ccrreeaann  yy  lloo  iinnccoorrppoorreenn  ccoonn  llooss  
bbuueennooss  sseennttiimmiieennttooss  aassoocciiaaddooss  ccoonn  eessttoo..  
CCoommeennttaarriiooss  ppoossiittiivvooss  ddee  ssii  mmiissmmooss  ppuueeddeenn  
sseerr  eessppeeccííffiiccooss,,  ppoorr  eejjeemmpplloo,,  ““YYóó  ssooyy  uunnaa  
bbuueennaa  ppeerrssoonnaa  yy  uunn  bbuuéénn  aammiiggoo..””  LLaa  mmeejjoorr  
mmaanneerraa  ddee  eennsseeññaarr  aa  ssuuss  hhiijjooss  aa  hhaabbllaarr  
ppoossiittiivvaammeennttee  ddee  eellllooss  eess  hhaacciiéénnddoolloo  eellllooss  
mmiissmmooss..  HHaabbllaarr  ppoossiittiivvaammeennttee  ddee  uunnoo  mmiissmmoo  
nnoo  ssoolloo  bbeenneeffiicciiaarráá  aa  llooss  nniiññooss  ssiinnóó  ttaammbbiiéénn  aa  
llooss  ppaaddrreess  ..  
  
  **EEssttiimmuullee  aa  SSuuss  HHiijjooss  aa  QQuuee  TToommeenn  
DDeecciissiioonneess    PPoorr  SSii  MMiissmmooss..  
TToommaarr  ddeecciissiioonneess  eess  uunnaa  hhaabbiilliiddaadd  mmuuyy  
iimmppoorrttaannttee  qquuee  llooss  nniiññooss  ddeebbeenn  ppoosseeeerr..  EEssttaa  
hhaabbiilliiddaadd  aauummeennttaa  eenn  iimmppoorrttaanncciiaa  ccoonnffoorrmmee  
llooss  nniiññooss  ccrreecceenn  yy  ssee  ccoonnvviieerrtteenn  eenn  aadduullttooss..  
LLooss  ppaaddrreess  ppuueeddeenn  ffoommeennttaarr  eenn  ssuuss  hhiijjooss  llaa  
hhaabbiilliiddaadd  ddee  ttoommaarr  ddeecciissiioonneess  ddee  ddiiffeerreenntteess  
mmaanneerraass..  PPrriimmeerroo,,  ddeessddee  mmuuyy  tteemmpprraannaa  eeddaadd,,  
llooss  ppaaddrreess  ppuueeddeenn  ddaarrllee  aa  llooss    nniiññooss  ooppcciioonneess  
yy  ddeejjaarrllooss  qquuee  eellllooss  eessccoojjaann..    PPoorr  eejjeemmpplloo,,  llooss    
ppaaddrreess  ppooddrrííaann  ppeeddiirrllee  aa  ssuuss  hhiijjooss  qquuee  
ddeecciiddaann  lloo  qquuee  llaa  ffaammiilliiaa  ccoommeerráá  ppaarraa  llaa  cceennaa  
ddee  hhooyy,,  yy  ddaarrlleess    ddooss  oo  ttrreess  ooppcciioonneess  ppaarraa  
eessccoojjeerr..    OO  ppuueeddeenn  llooss  ppaaddrreess  ddeejjaarr  aa  ssuuss  
hhiijjooss  eessccoojjeerr  ccuuaall  ddee  ddee  ttrreess  ttrraajjeess  ddee  rrooppaa  
ssee  vvaann  aa  ppoonneerr  ppaarraa  iirr  aa  llaa  eessccuueellaa..    CCoonnffoorrmmee  
llooss  nniiññooss  ccrreecceenn,,  sseerráánn  ccaappaacceess  ddee  tteenneerr  mmááss  
ooppcciioonneess..    JJuueeggooss  qquuee  rreeqquuiieerreenn  llaa  hhaabbiilliiddaadd  
ddee  ttoommaarr  ddeecciissiioonneess,,  ccoommoo  ttaabblleerroo  ddee  ddaammaass,,  
ssoonn  bbuueennooss  ppaarraa  ddeessaarrrroollllaarr  llaa  hhaabbiilliiddaadd  ddee  
ttoommaarr  ddeecciissiioonneess..  CCuuaannddoo  llooss  nniiññooss  ttoommaann  uunnaa  
ddeecciissiióónn,,  eess  iimmppoorrttaannttee  qquuee  llooss  ppaaddrreess  eexxiijjaann  
qquuee  ssuuss  hhiijjooss  ccuummppllaann  ccoonn  llaass  ddeecciissiioonneess  qquuee  
hhaann  ttoommaaddoo..  LLooss  nniiññooss  ddeebbeenn  aapprreennddeerr  qquuee  
ccaaddaa  ddeecciissiióónn    ttiieennee  ssuu  pprrooppiiaa  ccoonnsseeccuueenncciiaa..  
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**DDeellee  RReessppoonnssiibbiilliiddaaddeess  AA  SSuuss  HHiijjooss..LLooss  
nniiññooss  pprroossppeerraann  ccuuaannddoo  ssee  lleess  ddaann  
rreessppoonnssaabbiilliiddaaddeess..  RReessppoonnssaabbiilliiddaaddeess  ccoommoo  
ttaarreeaass  ddiiaarriiaass  oo  sseemmaannaalleess    hhaacceenn  ssaabbeerr  aa  llooss    
nniiññooss  qquuee  llooss  ppaaddrreess  ccrreeéénn  qquuee  eellllooss  ssoonn  
ccaappaacceess  yy  qquuee  ccoonnffííaann  eenn  eellllooss  ppaarraa  ccuummpplliirr  
ccoonn  ssuuss  ttaarreeaass..  LLooss  ppaaddrreess  ddeebbeerrííaann  ttrraattaarr  
ddee  eellooggiiaarr  aa  ssuuss  hhiijjooss  ccuuaannddoo  eellllooss  ccuummpplleenn  
ccoonn  ssuuss  oobblliiggaacciioonneess..  
  
**DDeellee  AA  SSuuss  HHiijjooss  LLiibbeerrttaadd  PPaarraa  TToommaarr  
RRiieezzggooss..    NNiinnggúúnn  ppaaddrree  qquuiieerree  vveerr  aa  ssuuss  
hhiijjooss  ffrraaccaazzaarr,,  yy  aallgguunnooss  ppaaddrreess  ttrraattaann  ddee  
pprrootteeggeerr  aa  ssuuss  hhiijjooss  ddeell  ffrraaccaazzoo,,  aalleejjáánnddoollooss  
ddee  aaccttiivviiddaaddeess  yy  ssiittuuaacciioonneess    eenn  llaass  qquuee  eellllooss  
ppuueeddeenn  ffrraaccaazzaarr..  SSiinn  eemmbbaarrggoo,,  eess  iimmppoorrttaannttee  
qquuee  llooss  nniiññooss  aapprreennddaann  qquuee  ttooddooss,,  aadduullttooss  yy  
nniiññooss,,    ffaallllaammooss  aallgguunnaa  vveezz..  LLooss  nniiññooss  nnoo  
ppuueeddeenn  aapprreennddeerr  ccoommoo  mmaanneejjaarr  ddeessiilluussiioonneess  
yy  ffrruussttrraacciioonneess  ssiinn  pprriimmeerroo  hhaabbeerrllaass  
eexxppeerriimmeennttaaddoo  eellllooss  mmiissmmooss..    AAssii  qquuee  eenn  
lluuggaarr  ddee  pprrootteeggeerrllooss  eexxcceessiivvaammeennttee  yy  ttrraattaarr  
ddee  pprreevveenniirr  ssuuss    ffaallllaass,,  llooss  ppaaddrreess  ddeebbeerrííaann  
aayyuuddaarr  aa  ssuuss  hhiijjooss  aa  ccoonnffrroonnttaarrllaass  ccoonn  uunnaa  
aaccttiittuudd  ppoossiittiivvaa..  LLooss  ppaaddrreess  qquuee  eennsseeññaann  aa  
ssuuss  hhiijjooss  aa  ccoonnffrroonnttaarr  ssuuss  ffaallllaass  yy//oo  
rreecchhaazzooss  ccuuaannddoo  eessttooss  ooccuurrrreenn,,  lleess  ddaann  aa  ssuuss  
hhiijjooss  uunnaa  hheerrrraammiieennttaa  qquuee  lleess  sseerráá  úúttiill  ttooddaa  
ssuu  vviiddaa..  CCuuaannddoo  eell  ffrraaccaazzoo  oo  eell  rreecchhaazzoo  
ooccuurrrrrreenn,,  llooss  ppaaddrreess  ddeebbeerrííaann  aasseegguurraarrssee  ddee  
qquuee  ssuuss  hhiijjooss  aapprreennddaann  aa  nnoo  ttoommaarrlloo  ttaann  aa  
ppeecchhoo..  LLooss  ppaaddrreess  ppuueeddeenn  mmoossttrraarr  aa  ssuuss  
hhiijjooss  qquuee  ttaalleess  ccoossaass  ssuucceeddeenn  ppoorr  mmuucchhaass  
rraazzoonneess,,  ppeerroo  nnóó    
ppoorrqquuee  eellllooss  ssoonn  mmaallaass  ppeerrssoonnaass..    SSii  llooss  nniiññooss  
ttoommaann  llooss  ffrraaccaazzooss  yy  rreecchhaazzooss  ccoommoo  aallggoo  
tteemmppoorraall  yy  nnoo  ccoommoo  uunn  rreefflleejjoo  ddee  ssuu  

iinnddiivviidduuaalliiddaadd,,  sseerráánn  mmeennooss  pprrooppiicciiooss  aa  qquuee  
eessttooss  aaffeecctteenn  ssuu  aammoorr  pprrooppiioo..  
  
**FFoommeennttee  LLaass  AAmmiissttaaddeess  DDee  ssuuss  HHiijjooss..      
LLaass  nneecceessiiddaaddeess  ssoocciiaalleess  ddee  llooss  nniiññooss  ssoonn  mmuuyy  
iimmppoorrttaanntteess  eenn  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  uunnaa  pprrooppiiaa  
iimmaaggeenn  ssaalluuddaabbllee..  LLooss  nniiññooss  nneecceessiittaann  ppaassaarr  
eell  ttiieemmppoo  ccoonn  ssuuss  aammiiggooss  ppaarraa  aapprreennddeerr  aa  
ccoonnvviivviirr  ccoonn  ppeerrssoonnaass  ffuueerraa  ddee  llaa  ffaammiilliiaa  yy  
ccoonn  jjóóvveenneess  ddee  ssuu  mmiissmmaa  eeddaadd..  TTaalleess  
aammiissttaaddeess  eennsseeññaann  aa  llooss  nniiññooss  aa  ccooooppeerraarr  yy  aa  
rreellaacciioonnaarrssee  ccoonn  oottrraa  ggeennttee..  
  
**FFoommeennttee  LLooss  IInntteerreesseess  yy  LLaass  HHaabbiilliiddaaddeess  
ddee  SSuuss  HHiijjooss..  LLooss  ppaaddrreess  ddeebbeerrííaann  aappooyyaarr  aa  
ssuuss  hhiijjooss  aa  ppaarrttiicciippaarr  eenn  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  qquuee  aa  
eellllooss  lleess  iinntteerreesseenn..  PPooddrrííaa  sseerr  ccuuaallqquuiieerr  ttiippoo  
ddee  aaccttiivviiddaadd,,  ssiimmpprree  yy  ccuuaannddoo  llooss  nniiññooss  ssee  
ddiivviieerrttaann  yy  sseeaann  pprróóssppeerrooss..    PPaarrttiicciippaannddoo  eenn  
aaccttiivviiddaaddeess  qquuee  ssoonn  iinntteerreessaanntteess  yy  
ddiivveerrttiiddaass,,  yy  eenn  llaass  ccuulleess  eellllooss  ppuueeddaann  
ssoobbrreessaalliirr,,    aayyuuddaa  aa  mmeejjoorraarr  eell  aammoorr  pprrooppiioo  
ddee  llooss  nniiññooss..    EEll  aappooyyoo  ddee  llooss  ppaaddrreess  hhaaccee  
ssaabbeerr  aa  llooss  nniiññooss  qquuee  ssuuss  ppaaddrreess  ccrreeéénn  qquuee  
eellllooss  ssoonn  ccaappaacceess  yy  ccoommppeetteenntteess..  
  
**MMuueessttrree  EEll  AArrttee,,  yy  LLooss  PPrrooyyeeccttooss  
EEssccoollaarreess  ddee  llooss  NNiiññooss..    EEssttaa  eenn  llaa  mmeejjoorr  
mmaanneerraa  eenn  qquuee  llooss  ppaaddrreess  ppuueeddeenn  mmoossttrraarr    aa  
ssuuss  hhiijjooss  ccuuaannttoo  vvaalloorraann  ssuu  ttrraabbaajjoo,,  yy  eenn  ssíí,,  
llooss  vvaalloorraann  aa  eellllooss..  EEll  ttrraabbaajjoo  eessccoollaarr  ddee  llooss  
nniiññooss  ppuueeddee  sseerr  ddeesspplleeggaaddoo  eenn  llaa  ccaassaa,,  ppoorr  
eejjeemmpplloo,,  mmuucchhooss  ppaaddrreess  uussaann  llaa  ppuueerrttaa  ddeell  
rreeffrriiggeerraaddoorr,,  ppeerroo  ttaammbbiiéénn  ssee  ppuueeddee  ppoonneerr  
eenn  oottrraass  ppaarrtteess  ddee  llaa  ccaassaa..    LLoo  qquuee  iimmppoorrttaa  
eess  qquuee  eell  ttrraabbaajjoo  sseeaa  ddeesspplleeggaaddoo  eenn  uunn  lluuggaarr    
  
ddoonnddee  oottrrooss  lloo  ppuueeddaann  vveerr..  LLooss  ppaaddrreess  qquuee  
mmuueessttrraann  eell  ttrraabbaajjoo  eessccoollaarr  ddee  ssuuss  hhiijjooss  llee  
eennvvííaann  aa  eellllooss  mmeennssaajjeess  iimmppoorrttaanntteess::    QQuuee  ssuu  
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ttrraabbaajjoo  eess  iimmppoorrttaannttee,,  ssoolliicciittaaddoo,,  yy  
aapprreecciiaaddoo..  SSii  lllleeggaa  eell  ddiiaa  eenn  qquuee  ssee  ttiieennee  qquuee  
hhaacceerr  ccaammppoo  ppaarraa  mmaass    ttrraabbaajjoo,,  llooss  ppaaddrreess  
ddeebbeenn  tteenneerr  ccuuiiddaaddoo  ddee  nnoo  ddeejjaarr  qquuee  ssuuss  
nniiññooss  llooss  vveeaann  ttiirraarrlloo..  EEssttoo  ppooddrrííaa  mmaannddaarr  uunn  
sseeññaall  eeqquuíívvooccaa  aa  ssuuss  hhiijjooss..  LLooss  ppaaddrreess  
ddeebbeerrííaann  ddeesshhaacceerrssee  ddee  llaass  ccoossaass  
ddiissccrreettaammeennttee  oo  qquuiizzááss  gguuaarrddaarrllaass  eenn  uunn  
ssoobbrree  oo  uunn  áállbbuumm..    LLooss  ppaaddrreess  ddeebbeenn  
rreeccoorrddaarr  ttaammbbiiéénn  qquuee  nnoo  eess  bbuueennoo  ddeesspplleeggaarr  
ttrraabbaajjoo  eessccoollaarr  ddee  ssuuss  hhiijjooss,,  ddeell  ccuuaall  eellllooss  nnoo  
eessttáánn  mmuuyy  ssaattiissffeecchhooss..    EEssttoo  ppooddrrííaa  
ooccaacciioonnaarr  uunnaa  ssiittuuaacciióónn  eemmbbaarraazzoossaa..  
  
RReeccuueerrddee......  
  
HHaayy  mmuucchhaass  ccoossaass  qquuee  llooss  ppaaddrreess  ppuueeddeenn  
hhaacceerr  ppaarraa  aayyuuddaarr  aa  ssuu  hhiijjooss  aa  ddeessaarrrroollllaarr  uunn  
aammoorr  pprrooppiioo  ssaalluuddaabbllee..  LLooss  ppaaddrreess  ddeebbeenn  
tteenneerr  eenn  ccuueennttaa  qquuee  eell  aammoorr  pprrooppiioo  eess  aallggoo  
qquuee  eemmppiieezzaa  aa  ddeessaarrrroollllaarrssee  mmiieennttrraass  qquuee  llooss  
nniiññooss  eessttáánn  cchhiiccooss,,  aassii  qquuee  eell  eessffuueerrzzoo  ddee  llooss  
ppaaddrreess    ddeebbee  ccoommeennzzaarr  tteemmpprraannoo..  LLooss  ppaaddrreess  
ttaammbbiiéénn  ddeebbeenn  ttoommaarr  eenn  ccuueennttaa    qquuee  ttooddooss  
llooss  nniiññooss,,  aallgguunnaa    uu  oottrraa  vveezz,,  ddeemmoossttrraarráánn  
ssíínnttoommaass  ddee  bbaajjoo  aammoorr  pprrooppiioo..    LLooss  ppaaddrreess  
ddeebbeenn  ppoonneerr  aatteenncciióónn  aa  cciieerrttooss  ttiippooss  ddee  
ccoommppoorrttaammiieennttoo  qquuee  nnoo  ddaann  iinnddiiccaacciióónn  ddee  
ddeessaappaarreecceerr..  SSii  eell  eessffuueerrzzoo  ppaarraa  mmeejjoorraarr  eell  
aammoorr  pprrooppiioo  ddeell  nniiññoo  nnoo  ddaa  bbuuéénn  rreessuullttaaddoo,,  
llooss  ppaaddrreess  ddeebbeerrííaann  ccoonnssuullttaarr  aall  ddooccttoorr  
ppeeddiiaattrraa  ddeell  nniiññoo  oo  aa  úúnn  pprrooffeessiioonnaall  ddee  ssaalluudd  
mmeennttaall..  
  
CCiinnccuueennttaa  CCoossaass  qquuee  LLooss  PPaaddrreess  PPuueeddeenn  
DDeecciirr  aa  SSuuss  HHiijjooss  PPaarraa  EEllooggiiaarrllooss  yy  
AAlleennttaarrllooss..  

  
11..  ¡¡AAhhoorraa  ssii  vvaass  ppoorr  bbuuéénn  ccaammiinnoo!!  
22..  ¡¡QQuuee  bbuuéénn  ttrraabbaajjoo  eessttááss  hhaacciieennddoo!!  

33..  ¡¡AAhhoorraa  ssii  llee  eennttiieennddeess!!  
44..  ¡¡CCoorrrreeccttoo!!  
55..  ¡¡AAhhoorraa  ppuueeddeess  hhaacceerrlloo!!  
66..  ¡¡AAssíí  ssee  hhaaccee!!  
77..  ¡¡YYaa  lloo  eenntteennddiissttee!!  
88..  ¡¡QQuuee  bbiiéénn!!  
99..  ¡¡LLoo  llooggrraassttee  eessttaa  vvéézz!!  
1100..    GGrraannddiioossoo!!  
1111..  ¡¡FFaannttáássttiiccoo!!  
1122..  ¡¡TTrreemmeennddoo!!  
1133..    ¡¡TTeerrrrííffiiccoo!!  
1144..  ¿¿CCóómmoo  llee  hhiicciissttee??  
1155..    ¡¡AAssíí  eess  mmeejjoorr!!  
1166..  ¡¡EExxcceelleennttee!!  
1177..  ¡¡EEssoo  eess  lloo  mmeejjoorr  qquuee  hhaass  llooggrraaddoo!!  
1188..  ¡¡BBiiéénn  hheecchhoo!!  
1199..  ¡¡EEssoo  eessttáá  mmuuyy  bbiiéénn!!  
2200..  ¡¡OOHH!!  
2211..  ¡¡SSiigguuee  ccoonn  eell  bbuuéénn  ttrraabbaajjoo!!  
2222..  ¡¡MMuucchhoo  mmeejjoorr!!  
2233..  ¡¡BBuueennoo  ppaarraa  ttíí!!  
2244..  ¡¡SSuuppeerriioorr!!  
2255..  ¡¡QQuuéé  bbuuéénn  ttrraabbaajjoo  hhaacceess  ccuuaannddoo  __!!  
2266..  ¡¡HHaacceess  qquuee  ppaarreezzccaa  ffáácciill!!  
2277..  ¡¡QQuuee  bbiiéénn,,  ddee  eessaa  mmaanneerraa!!  
2288..  ¡¡TTúú  mmeejjoorraass  ccaaddaa  ddííaa!!  
2299..  ¡¡MMaarraavviilllloossoo!!  
3300..  ¡¡YYoo  ssaabbííaa  qquuee  ttúú  ppooddííaass  hhaacceerrlloo!!  
3311..  ¡¡LLoo  eessttááss  hhaacciieennddoo  ddee  mmaarraavviillllaa!!  
3322..  ¡¡AAssíí  eess  ccoommoo  ssee  hhaaccee!!  
3333..  ¡¡SSiigguuee  ttrraattaannddoo!!  
3344..  ¡¡TTúú  eerreess  lloo  mmeejjoorr!!  
3355..  ¡¡HHooyy  eessttááss  hhaacciieennddoo  llaass  ccoossaass  mmeejjoorr!!  
3366..  ¡¡HHaazzllee  llaa  lluucchhaa,,  eessttááss  mmeejjoorraannddoo!!  
3377..  ¡¡QQuuéé  bbiiéénn  hhaacceess  eessoo!!  
3388..  ¡¡MMee  ssiieennttoo  mmuuyy  oorrgguulllloossoo  ddee  ttíí!!  
3399..  ¡¡MMee  gguussttaa  ccoommoo  ppoonneess  aatteenncciióónn!!  
4400..  ¡¡YYaa  ccaassii  lloo  llooggrraass!!  
4411..  ¡¡TTúú  ppuueeddeess  llooggrraarrlloo!!  
4422..  ¡¡PPeerrffeeccttoo!!  
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4433..  ¡¡EEssoo  eess!!  
4444..  ¡¡EEssttááss  mmeejjoorraannddoo!!  
4455..  ¡¡BBuuéénn  ttrraabbaajjoo!!  
4466..  ¡¡EEssttuuppeennddoo!!  
4477..  ¡¡SSeennssaacciioonnaall!!    
4488..  ¡¡EEssoo  eess  lloo  mmeejjoorr!!  
4499..  ¡¡DDeebbiissttee  hhaabbeerr  pprraaccttiiccaaddoo!!  
5500..  ¡¡DDeebbeerrííaass  eessttaarr  oorrgguulllloossoo  ddee  ttíí!!  
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