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QUE OPINAN SOBRE O PERÍODO DE ADAPTACIÓN ...?

A escola como microsociedade debe ser escenario de convivencia entre os 
referentes máis próximos do/a neno/a, buscando a non fragmentación nas accións 
educativas: escola e familia deben construír pontes conxuntamente, pontes 
seguras para que o/a neno/a poida pasar dun contexto a outro movéndose polas 
súas necesidades dun xeito cada vez máis autónomo e defi nindo a súa identidade. 
Deben ser deseñadas acorde coas circunstancias que traen na mochila cada un/
unha deles/as, xa que a realidade nos fala dunha complexa rede de variables que 
non pode ser tratada cunha cobertura de pautas homoxéneas nunha sociedade 
onde a pluralidade é unha constante. Sóese focalizar a atención cara ao ingreso do/
a neno/a por primeira vez na escola á idade de 3 ou 4 anos. Pero, non nos estamos 
esquecendo do primeiro ciclo?, é o mesmo para un/unha neno/a que se escolariza 
por primeira vez aos 3 anos que un/unha que xa o fi xo anteriormente?, que ocorre 
cun/ha neno/a inmigrante que descoñece totalmente a nosa lingua?, e se acaba de 
mudarse de vila ou cidade e se incorpora no medio do curso,? e se falamos dalgún 
caso de NEAE?... Polo tanto, sería interesante ir recollendo todos estes casos, 
acorde cos tempos de cambio aos que a escola non pode ser impermeable, dando 
respostas dende distintos ámbitos, respostas multidisciplinares. Tamén queremos 
subliñar a incoherencia de limitar este período do 11 ao 22 de setembro, tal e 
como se indicaba no calendario escolar do pasado curso. De novo nos atopamos 
ante unha medida uniforme que non se axusta ás realidades das nosas escolas: 
non é o mesmo un grupo coa ratio de 25, que un grupo mixto dunha unitaria onde 
se mesturan as idades, que un centro con transporte. (...)

Asociación Profesional de Pedagogos e Pedagogas de Galicia

Para calquera persoa enfrontarse a un aspecto que sexa novo ou entrañe 
cambio pode supor un reto ao que cadaquén se enfronta de diferente maneira, 
dependendo das características persoais e individuais.

A incorporación de alumnas e alumnos por primeira vez a un centro escolar 
ou cando se realiza cambio de centro supón un reto compartido que debe ser 
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coidadosa e sistematicamente planifi cado e posto en práctica, integrado no plan 
de acollida do centro e concretado no “período de adaptación” cando se trata do 
segundo ciclo da educación infantil.

O período de adaptación, na miña opinión, forma parte do primeiro subproceso 
ou área de mellora da calidade dun centro escolar pola infl uencia que exerce tanto 
en aspectos organizativos como nos procesos de aprendizaxe do alumnado e nas 
relacións e participación da comunidade educativa.

A inclusión na comunidade educativa, así como a socialización, son dous 
aspectos de grande importancia que requiren un traballo e unha preparación 
compartida por parte dos seus e das súas integrantes: alumnas e alumnos, nais, 
pais, profesoras e profesores. Tamén son importantes o grupo do alumnado da aula, 
os outros e as outras profesionais do centro, as outras familias, así como tempos, 
obxectos, materiais e mais espazos interiores e exteriores na confi guración do 
período de adaptación.

Mª Adoración de la Fuente Fernández

Inspección Educativa.Pontevedra

Calquera gran cambio provoca nas persoas ansiedade, incertidume, medo ao 
descoñecido. A chegada á escola infantil supón nas criaturas e nas súas familias 
un cambio enorme. Deben afrontar a separación mutua. De como se resolva esta 
primeira separación vai depender no futuro o proceso de socialización da criatura 
e a súa actitude cara ás aprendizaxes escolares.

Dada a grande importancia deste primeiro contacto co centro escolar o/a 
orientador/a debe vixiar todo o proceso con especial atención. É o período que 
mellor hai que preparar ao longo da escolaridade.

O enfoque, necesariamente, ten que ser preventivo e con catro frontes 
abertas: a propia institución, que ten que estar preparar para este acollemento; o 
profesorado; as familias e as propias criaturas.

A escola adáptase ás necesidades destes primeiros días preparando o espazo dun 
xeito determinado. As educadoras e educadores ofrecen aceptación, seguridade 
emocional e confi anza a criaturas e familias nestes momentos “especiais”.

As familias proporcionan informacións valiosas sobre a historia, personalidade 
e hábitos das criaturas e ao tempo reciben dela (das persoas educadoras ou da 
persoa orientadora) datos sobre as posibles difi cultades do proceso: alteracións 
de sono, alimentación, choros... O coñecemento mutuo familia-escola vai ser 
fundamental para reducir ao mínimo as inseguridades e as culpabilidades pola 
separación.



O PROCESO DE ADAPTACIÓN
E ti...  vas á escola?

129

A orientadora ou orientador acompaña no período de adaptación: prepara coas 
persoas educadoras a recollida da información necesaria para o coñecemento 
das criaturas, decide apoios e axudas para aquelas que presenten adaptacións 
cargadas de angustia ou algunha necesidade específi ca, entrevístase coas 
familias destas criaturas e, por último, avalía, xunto co profesorado e familias, 
todo o proceso cando se estime que está rematado e sempre de acordo cos ritmos 
persoais de cadaquén.

É un período para ser “mimado” polo departamento de orientación porque 
vai supor un inicio dun camiño propio, principio dunha interesante e necesaria 
conquista persoal en cada criatura: a súa autonomía.

María Luísa Abad Abad

Asociación de Orientadores e Orientadoras 

Un período de adaptación a estas idades ten sentido sempre que o proceso 
facilite o establecemento dun clima de confi anza e de seguridade que lle permita 
ao alumnado crear novos vínculos afectivos que axuden á integración (social e 
afectiva) nun medio novo.

Nestas idades é moi importante o vínculo de apego, lazo afectivo que se es-
tablece entre dúas persoas como resultado da interacción, e que leva os nenos e 
nenas a manter proximidade e contacto no logro de seguridade, consolo e pro-
tección.

(...) O período de adaptación pretende axudar a resolver este confl ito de 
necesidades, polo que se precisa dunha boa coordinación entre todas as partes 
que interveñen no proceso. As nais e os pais deben recibir información detallada 
de cal debe ser a súa actitude para favorecer a integración e as educadoras e os 
educadores deben recibir información das familias para coñecer mellor as súas 
necesidades e as das nenas e dos nenos. Tamén a escola debe ser fl exible nos seus 
criterios para facilitar esta adaptación.

Para rematar, quero dicir que hai que planifi car axeitadamente este período 
para atender as diferenzas individuais e favorecer a expresión de emocións; con-
cretar o proceso de incorporación dos nenos e das nenas á escola, os horarios de 
estadía e o papel das familias e informar as nais e os pais detalladamente das di-
fi cultades que poden xurdir, concretar entrevistas, darlles directrices específi cas, 
facilitarlles moita información sobre o desenvolvemento deste proceso e insistir 
na necesidade de establecer unha estreita colaboración.

Alfredo Fornos Pérez 

Colexio Ofi cial de Psicólogos 
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Para planifi car o proceso de adaptación na escola infantil de 0-3 anos, 
debemos partir do feito de que neste ciclo a colaboración da familia é un elemento 
imprescindible, xa que a familia e a escola son os contextos nos que se darán as 
primeiras aprendizaxes dos nenos e das nenas.

A incorporación á escola é un proceso vivo, un proceso permanente, que 
supón a primeira separación das nenas e dos nenos do seu contorno familiar, dese 
contorno onde se moven nun espazo seguro, coñecido e protexido. É un proceso 
que só elas ou eles poden facer: trátase dunha conquista persoal, moi complexa, 
pola cantidade de cousas e situacións novas que se lles presentan e que lles 
suporán un grande esforzo, xa que entran nunha realidade nova e descoñecida.

Entendemos, pois, que este proceso debe ser administrado dun xeito progresivo, 
buscando por todos o medios que as nenas e os nenos se sintan seguras e seguros, 
xa que a inseguridade pode ser a responsable da angustia, de xeito que a maneira 
de resolver este período terá unha gran transcendencia no proceso de socialización 
e cara á escolaridade.

Os máis pequenos chegan á escola no colo das súas familias, familiarizándose 
pouco a pouco con todo o que os rodea na escola (luces, sons, rostros…). Cando 
xa teñen un ritmo estable e se achegan á educadora (pola voz, olor, postura…), 
as familias sepáranse. Non hai crise de separación en forma de pranto. Si pode 
existir unha somatización (poden darse cambios nos ritmos fi siolóxicos). É ao 
aproximarse o ano de vida cando se producen estas crises.

Tendo en conta o exposto, cremos necesaria a programación deste período 
como un centro de interese máis, considerando os seguintes criterios:

❚  É necesario enfocar esta adaptación dende a colaboración activa coas 
familias, poñéndonos de acordo con elas na planifi cación deste proceso, 
dándolles a máxima información posible da escola para lograr desterrar 
actitudes receosas e xerar confi anza, favorecendo que a vexan como un 
lugar seguro, positivo, e que así llo poidan transmitir ás súas fi llas e fi llos.

❚  As actividades a propoñer durante a adaptación deben ser favorecedoras 
en si mesmas deste proceso: que faciliten o coñecemento das dependencias, 
espazos e materiais da escola, que favorezan a integración e o interese polo 
grupo, sentíndose as nenas e os nenos protagonistas activos deste proceso.

PASOS A DAR NO PROCESO

1.  Cando comeza o período de solicitude de matrícula para o curso seguinte, 
as familias son informadas polo miúdo do xeito de funcionamento da 
escola co fi n de que saian dela con actitudes positivas e de confi anza cara á 
institución. Comunicámoslles que teremos antes do comezo do curso unha 
primeira xuntanza para falar exclusivamente de adaptación.
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2.  Xuntanza. Xa se dixo que a maneira en que as nais e os pais vivan o proceso 
de separación, a súa ansiedade, a súa anguria, os seus temores, serán 
captados polos seus fi llos e as súas fi llas. Se a familia vive con problemas este 
momento, o/a neno/a vai vivilo con ansiedade e inseguridade. Todo isto debe 
coñecelo previamente a familia, así que, amais de favorecer estes primeiros 
contactos positivos coa escola e co/coa educador/a, e de desdramatizar a 
incorporación á escola infantil, tamén é importante que a familia coñeza 
de antemán as diferentes reaccións que poden ter as súas fi llas e fi llos 
(alteracións de sono, alimenticias…) para que estean preparados.

3.  No primeiro día de escola todo estará listo. As aulas estarán organizadas 
dun xeito claro, procurando que non haxa un exceso de materiais que 
poidan provocar ansiedade e desorde, dándolles importancia aos recantos 
que imiten xogos que practican na casa (refírome ao xogo simbólico: as 
bonecas, coches…).Os materiais que poremos a disposición das nenas e 
nenos serán sinxelos e especialmente resistentes.

4.  Cada grupo de idade vén á escola durante unha hora a primeira semana e 
aumenta progresivamente o tempo de permanencia, mais en calquera dos 
casos pedimos que un adulto permaneza acompañando o neno ou nena 
(non é necesario que sexa a nai ou o pai, pero si unha fi gura de apego para 
o cativo ou cativa). Segundo como vai respondendo cada un ou cada unha, 
valoramos a posibilidade de establecer períodos de separación que serán 
cada vez máis longos ata chegar a unha xornada escolar completa. Neste 
momento da separación é importante coidar especialmente as despedidas, 
sen crear tensión, angustia, evitando que os adultos marchen cando as 
nenas e nenos non os ven, xa que é mellor que choren cando se lles di adeus 
que pola angustia que lles provocará o non ver o acompañante de repente.

A educadora ou educador tamén ten que adaptarse aos ritmos, aos costumes, 
ás particularidades e á individualidade de cada nena e neno. Debe ser quen de 
propiciar actividades, momentos de xogo nos que as súas alumnas e alumnos 
se vaian desapegando do acompañante, nos que se dirixan a ela ou a el, que se 
decaten de que vai ser o seu referente (adulto) na escola. Tamén debe recoller 
continuamente información para adecuar a súa actuación ao período de 
adaptación: como entra o cativo ou cativa na escola, de que espazos goza máis 
ou menos, que materiais emprega de xeito máis habitual, que relacións establece 
cos/coas demais (outros adultos da escola, familia, nenas e nenos).

Día a día imos valorando as evolucións e o grao de adaptación de cada nena 
e neno. Normalmente, superado o primeiro mes, o total do grupo ten este proceso 
fi nalizado; non obstante pódense dar casos de nenas e de nenos máis complicadas 
ou complicados, que presentan condutas de dependencia, agresividade… que 
xa formaban parte da súa personalidade antes da entrada na escola e que non 
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podemos pretender modifi car neste período, senón que se irán desterrando a 
medida que evolucionan axudadas e axudados pola escola e pola familia.

Gustavo M. Quindimil Gómez

Director da Escola Infantil Santa María de Oza.

O período cronobiolóxico de 0-6 anos é crítico para o crecemento, 
desenvolvemento e función do cerebro do neno e da nena. As actividades de coidado 
e educación dos nenos e das nenas proporcionan, tanto estímulos visuais, auditivos, 
olfactivos e propioceptivos, que favorecen o desenvolvemento cognitivo, emocional, 
lingüístico e de comunicación, como soporte para a alimentación e a promoción da 
saúde dende un punto de vista biopsicosocial. A cantidade e a calidade dos estímulos 
que reciben adquiren unha relevancia extraordinaria, polo que o ambiente físico e 
as persoas que o comparten con eles e elas son determinantes.

Para a incorporación dos nenos e das nenas ao centro educativo é moi 
importante que as nais e os pais previamente vaian preparando, presentándoo 
como algo positivo, agradable, divertido, onde poden xogar e estar con outras 
criaturas. Ademais, pais, nais, nenas e nenos deben coñecer con anterioridade ao 
seu ingreso o ambiente e o persoal coidador ou profesorado.(...)

(...)Cada neno e cada nena é irrepetible e, polo tanto, debe ser contemplado 
individualmente. O tempo de adaptación está en función da súa biografía previa 
á incorporación ao centro; polo tanto, as súas experiencias anteriores infl uirán 
no seu axuste ou desaxuste ao novo ambiente. Entre os potenciais factores de 
risco de inadaptación están o padecemento de enfermidades crónicas, alteracións 
do desenvolvemento, disfuncionalidades e limitacións no coidado e estimulación 
familiar, pero incluso nenos e nenas cun ambiente e unha saúde adecuada poden 
rexeitar esa nova realidade. A inadaptación é expresada habitualmente mediante 
condutas de oposición ás novas rutinas de hábitos, normas e territorio. Os hábitos 
de desadaptación máis comúns relaciónanse co sono, a alimentación, o control 
de esfínteres, a linguaxe e regresións condutuais a etapas xa superadas. Se ben a 
maioría son transitorios, deben terse en consideración.

Nesta etapa, o aumento do contacto con outros nenos e outras nenas 
incrementa o risco de infeccións e da accidentalidade, polo que o establecemento 
de medidas preventivas é obrigado.

Dado que as experiencias na escola e na familia que interiorizan as criaturas 
nesta idade infl úen manifestamente na súa organización persoal, éxito académico 
e saúde biopsicosocial, tanto a curto como a medio e longo prazo, a estreita 
colaboración entre familias, profesorado e pediatras é básica.

Rafael Tojo Sierra 

Xefe do Servizo de Pediatría do Hospital 
Clínico Universitario de Santiago de Compostela
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Non é a miña intención aquí teorizar sobre un tema que a día de hoxe 
está plenamente incorporado á práctica pedagóxica, tal como é o período de 
adaptación do alumnado de educación infantil que accede por primeira vez a 
un centro educativo. Con todo, dende o meu ámbito de traballo en orientación, 
quero aproveitar este espazo para salientar a necesidade de ter en conta de forma 
prioritaria o compoñente emocional en todo ese proceso, idea que pode facerse 
extensiva, non só ao alumnado que inicia a súa escolarización, senón tamén a 
aqueles alumnos e alumnas que se incorporan a un novo centro escolar, distinto 
do de procedencia.

O núcleo de calquera proceso de adaptación, así como da súa resolución 
positiva, ten que ver co mundo interno da persoa, cos sentimentos. Neste sentido, 
se para calquera nena ou neno a adaptación a un contorno novo máis alá do 
familiar (como é o colexio) adoita supoñer unha experiencia non exenta de 
incerteza, inseguridade e mesmo ás veces angustia ante algo descoñecido, con 
moita máis razón debemos pensar no que este período pode signifi car para un 
neno ou nena con necesidades educativas específi cas e, de xeito particular, para 
aquel que presenta necesidades especiais derivadas dalgún tipo de discapacidade 
ou trastorno concreto.

Para unha consideración máis precisa desta realidade, e sen facer xeneralizacións, 
hai que ter en conta que unha gran maioría destas criaturas chega aos nosos centros 
cunha experiencia e historia previa que dan conta do seu paso por distintos servizos 
(do ámbito sanitario e social sobre todo), a través das consultas, tratamentos 
e actuacións individuais das que foi destinataria. Estas nenas e estes nenos e as 
súas familias achegan tamén con frecuencia unha bagaxe de difi cultades na súa 
maduración socio-persoal, de rebeldía contra as trabas e impedimentos que van 
encontrando, de frustración, de non querer que os traten como diferentes, de ter 
que demostrar sempre que serven para moito máis do que a súa aparencia pode 
indicar, de ter que pasar por alto o que as demais persoas pensan ou din, de ser 
motivo de curiosidade ou de dar pena a quen as e os ve con actitudes de compaixón 
paternalista ou sobreprotectora; en defi nitiva, están cansos e cansas de ter que 
adaptarse sempre… Por iso, tendo en conta o seu pasado, entenderemos mellor a 
vivencia do novo esforzo de adaptación que a escolarización lles vai requirir, tanto a 
estas nenas e nenos como ás súas familias.(...)

Unha escola con capacidade para adaptarse a cada criatura, disposta a co-
ñecela e recibila tal como é, respectando as súas características e necesidades, 
constitúe, dende logo, o marco idóneo para facilitar unha óptima adaptación. A 
creación do sentido acolledor das diferenzas é un elemento esencial da ensinanza 
inclusiva.

En calquera caso, tendo en conta as funcións básicas de soporte psicoafectivo 
e de facilitación que debe cumprir todo período de adaptación, resulta imposible 
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concibilo sen darlles ás actitudes a importancia que merecen. De sobras sabemos 
que todo é percibido e captado polas criaturas. Así, o proceso de adaptación deste 
alumnado vai estar determinado, en gran medida, pola forma en que vivan as súas 
profesoras e os seus profesores os sentimentos cara a el e, polo tanto tamén, na 
forma en que os transmitan (con palabras, xestos, miradas…).

Domingo Álvarez Agudo 

Equipo de Orientación Específi co – A Coruña

Unha das experiencias infantís máis difíciles é a que deben afrontar os nenos 
e as nenas cando se escolarizan por primeira vez. Espazos novos, persoas desco-
ñecidas e unhas claves de relacións diferentes ás familiares requiren de tempo e 
coidados para conseguir que as pequenas e os pequenos establezan canto antes 
vínculos afectivos que lles permitan facer seu o novo contorno social.

Dende a LOXSE os centros contemplan no seu proxecto educativo medidas 
encamiñadas a conseguir que este período transcorra con normalidade e que a 
sensación de inseguridade dure o menos posible. A fl exibilización dos horarios e 
o deseño de actividades axeitadas son algunhas destas medidas. Pero todas elas 
poden chegar a ser inútiles se non se acompañan doutras de carácter máis inter-
persoal e afectivo.

Os nenos e as nenas deben experimentar a escola como un espazo familiar e 
sentir as mestras e os mestres como persoas próximas ao seu mundo de relacións. 
De aí que haxa que reforzar as relacións familia-escola e deseñar momentos de 
encontro axeitados a cada contexto. É verdade que hoxe as familias traballan e 
que resulta difícil atopar a maneira de que estes encontros se produzan.

Ao fío de todo isto, vénme á memoria a historia dunha nena de tres anos que, 
pasados os primeiros días de curso, e a pesar de non presentar manifestacións 
emocionais signifi cativas nin condutas disruptivas na aula, non acababa de inte-
grarse no grupo de maneira positiva. O problema adquiriu o punto álxido cando un 
día se negou a volver para a súa casa no transporte escolar, que era o medio que 
empregaba a diario. Era a súa forma de protestar polo que consideraba un aban-
dono por parte da nai e do pai. A familia vivía nun núcleo de poboación afastado e 
tiña uns horarios laborais moi apertados. Non lle era posible traer a súa fi lla á es-
cola, nin acudir ás reunións convocadas polo centro. Pero a nena observaba como 
as nais e os pais doutros compañeiros viñan cada día e charlaban amigablemente 
coa mestra.

Estudamos o caso coa nai da alumna e, despois de darlle moitas voltas ao 
problema, chegamos á conclusión de que era necesaria a presenza dun familiar na 
escola. Valoramos todas as posibilidades e demos coa solución: a nai entraría na 
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aula no momento que lle fose posible. Así se fi xo, unhas veces na clase e outras no 
patio de recreo. Por uns minutos compartía confi dencias coa mestra en presenza 
da nena. En pouco tempo a súa actitude cambiou radicalmente. Sentíase máis 
segura e alegre, e afrontaba as difi cultades con maior resistencia á frustración.

Non hai fórmulas máxicas que poidan ser transferibles a calquera circuns-
tancia, máis aínda tendo en conta que ás veces as condicións son difíciles. Non 
podemos escudarnos en que as familias non colaboran, porque, de non atopar 
respostas, os máis prexudicados serán sempre os nenos e as nenas. 

Genara Borrajo

Membro do Equipo de Orientación Específi co da Coruña

Primeiros días de xuño: catro nenos coas súas familias, acompañados pola 
orientadora de Preescolar na Casa, achéganse ao cole onde se van escolarizar o 
próximo curso. Alí os esperan os nenos e nenas e as profes de infantil. Tamén está 
o director.

Esta imaxe representa unha actividade cotiá de fi n de curso en Preescolar na 
Casa.

A entrada dunha criatura na escola é para ela un momento crucial na 
experiencia vital: vanse producir moitos cambios que terán duración a longo 
prazo (horarios, persoas adultas diferentes, outras nenas e outros nenos cos que 
compartir afectos e materiais...). Tamén para as familias é un momento difícil, de 
moitas decisións, dúbidas e temores. Para todas e todos vai signifi car, en moitos 
casos, a primeira separación.

En Preescolar na Casa, falar de adaptación á escola lévanos inmediatamente 
a pensar na familia, a pensar nas nenas, nos nenos, nas nais e nos pais. Todas e 
todos van precisar unha seguridade que lles facilite este tránsito: se a familia está 
tranquila, non lle transmite á criatura os seus temores nin emprega a escola e o 
profesorado como elemento coercitivo na educación das fi llas e dos fi llos (“xa verás 
cando vaias a escola!”), se a familia é capaz de espertar o interese da criatura por 
todas as experiencias, xogos, amizades que vai ter, lógrase transmitir que estar na 
escola non é un abandono, senón unha ocasión de ter novas experiencias das que 
poderán falar na casa... e terá moito camiño andado.

Nesta transición as familias tamén precisan axuda: necesitan verbalizar os seus 
propios temores, refl exionar sobre os comportamentos e actitudes que lles poden 
axudar neste período. Esta axuda é a que pretende proporcionarlles Preescolar na 
Casa ás familias que participan cada curso nas reunións de orientación quincenais 
que ao longo de todo o curso se desenvolven por distintos puntos da xeografía 
galega.(...)
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Dende Preescolar na Casa, intentamos achegarlles ás familias o centro 
educativo onde se van escolarizar as súas fi llas e os seus fi llos o curso próximo. Así, 
nais, pais, nenas, nenos, mestras e mestres teñen ocasión de coñecer os espazos, 
materiais ... pero o que é máis importante, as persoas coas que van convivir e coas 
que van compartir a apaixonante tarefa de educar.

Revivir os momentos pasados neste primeiro encontro (a imaxe do papá 
e da mamá falando coa profe, aquel xogo que tanto o divertiu...) son imaxes 
e experiencias que axudarán a criatura o día da súa incorporación. A actitude 
próxima e acolledora do profesorado, que explica e informa profesionalmente e 
que escoita a familia, creará nas nais e nos pais tranquilidade e interese, supón o 
primeiro paso do camiño cara á colaboración ou dimisión dos pais e das nais.

Mª Sara Paz Combarro

Preescolar na Casa

Quen participou na escolarización de criaturas pequenas sabe que o proceso é 
desconcertante, complexo e a miúdo doloroso.

Desconcertante porque a nosa especie en xeral e a nosa cultura en particular 
incorporaron como un ben oportuno a separación tan temperá hai poucos 
decenios, rompendo cunha estrutura social profundamente arraigada que invita 
a manter unidos nais e fi llos ata que son estes os que inician a separación.

Complexo non só porque o proceso de escolarización temperá das nenas e 
nenos pequenos implica cambios nas referencias das criaturas cando aínda 
teñen unha gran fraxilidade persoal debido á carencia de mecanismos simbólicos 
autónomos para entender e procesar que sucede, senón tamén porque con 
frecuencia a escola non dispón dos recursos oportunos para abordar con garantías 
a comprensión e acompañamento neste proceso de separación e acollida. Abonde 
citar que non existe aínda normativa que regule sufi cientemente nin control que 
garanta as condicións dos centros.

Doloroso porque pode facer tremer as estruturas de vínculo que se acaban 
de establecer entre os fi llos ou fi llas e os proxenitores, cando ás veces o pequeno 
ou pequena aínda nin outea a súa individualización de forma autónoma e na 
intimidade da persoa adulta, xeralmente a nai, se xera un grave confl ito entre 
as esixencias de participación no mundo socio-económico e o seu desexo de 
manterse absolutamente dispoñible, impregnando de tempo a crianza do seu fi llo 
ou fi lla. Por iso a miúdo o proceso de adaptación xera unha época de tristura nas 
nenas ou nenos e nos proxenitores, mesmo é frecuente que as criaturas sufran 
nestes días algunha pequena enfermidade, desas que sospeitosamente adoitan 
acompañarnos nas crises emocionais (trastornos respiratorios e dixestivos). Tamén 
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as nais (os pais parecen sentirse menos afectados) entran a miúdo en cadeas de 
ansiedade e de sufrimento.

Non deixa de ser chocante que, cando na nosa sociedade se foxe do sufrimento 
ata ocultar a súa existencia, en cambio se considere “normal” e ata bo que o neno e 
a nena choren e sufran ata o pánico nos procesos de adaptación. Como se a dor da 
separación puidese supoñer unha fase de purifi cación para acceder á autonomía. 
Chocante e inaceptable.

A esta dinámica nova na nosa especie de separación prematura hai que engadir 
a cada vez máis frecuente rotura da estrutura familiar tamén en nome dunha 
maior satisfacción e busca de felicidade persoal dos seus membros adultos.

Non é este o espazo para posicionarse respecto ao valor da estabilidade dos 
vínculos e apegos. Só quero evidenciar que cada vez son menos as persoas que 
inclúen esta estabilidade nos proxectos de busca de plenitude persoal.

Iso obríganos a aprender moito sobre como transitar e axudar a transitar dunha 
relación a outra para que non supoña unha crecente desconfi anza e descrédito do 
que podemos atopar e achegar ás relacións afectivas intensas e estables.

Das relacións afectivas baseadas nos vínculos “de sangue”, nas pertenzas a 
clases sociais e clans familiares, nos “contratos matrimoniais” de por vida... imos 
accedendo a uns apegos de duración temporal, a uns vínculos aparentemente 
elixidos e múltiples...

Duns vínculos de etioloxía case conxénita imos pasando a procesos de apego 
xestionados paradoxalmente polo principio de autonomía.

Ás persoas que estamos involucradas na educación, isto obríganos a buscar 
e transferir instrumentos para entender e xestionar o tránsito nas relacións de 
apego. Aos e ás terapeutas esíxelles indagar como axudar a procesar transicións 
sen asimilar o cambio á perda, porque, por poñer un exemplo, nada ten que ver o 
divorcio co enterro.

Así que xa vedes: temos moito por aprender e moito que inventar, pero algunhas 
cousas xa as sabemos e deben incitarnos á avaliación e á planifi cación.

❚  O proceso de adaptación á escola, mesmo na primeira escolarización, non 
ten por que ser doloroso nin angustiante.

❚  Que o proceso sexa vivido de forma tranquila depende fundamentalmente 
do deseño do proceso de adaptación que fan as escolas e dos sistemas de 
apoio ás familias.

❚  As capacidades de sociabilización que se formulan como esenciais no 
desenvolvemento dos alumnos e das alumnas atopan o seu fundamento ou 
fraxilización nas consecuencias que se derivan da adaptación.
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❚  O proceso de adaptación en particular e a xestión dos vínculos en 
xeral constitúen un dos eixes da seguridade afectiva e a capacidade de 
autoconfi anza. Sentirse seguro ou segura nas relacións de apego permite ou 
imposibilita confi ar en amar e ser amado. Non pode deixarse, pois, ao chou.

Vicenç Arnaiz.

Director do Equipo de Atención Temperá de Menorca

1.   “O primeiro día “real” que acoden as nenas e  os nenos á escola vén precedido, 
xa, por unha pequena grande historia: a historia das expectativas, ansiedades, 
desexos e incertezas do ámbito familiar e dos pais e nais en particular, que 
pensaron e repensaron, sós e “acompañados”, a elección do mellor centro 
para a mellor educación posible para os seus fi llos e fi llas.

  Esta historia previa xera a atmosfera na que as criaturas se verán envoltas os 
meses, semanas e especialmente os días previos ao seu encontro coa escola.

  Axudaría a familias, nenos e nenas unha orientación previa e sufi ciente para 
o devandito encontro.

2.  Os 1000 días da etapa infantil tamén terán que inscribirse cos máis de 3000 
que os seguirán, camiñando cara ao horizonte dos obxectivos fi nais do 
proxecto educativo.

  Polo tanto, existe tempo para modular e corrixir o proceso, se for preciso.

3.  A entrada e o encontro das nenas e dos nenos coa escola e o profesorado 
que a encarnan é a primeira pedra que cimenta o seu proceso educativo, que 
potenciará e harmonizará o seu desenvolvemento no seo dun proxecto de 
xeometría variable que posibilite traxectorias individualizadas.

  É necesaria unha sólida cimentación para construír un futuro desexable que 
teña en conta variacións individuais.

4.  Todo o anterior sinala a seriedade do proceso, pero tamén a serenidade e 
“tempo” con que hai que afrontalo. Tomalo en serio é valoralo como unha 
etapa de fundamentación e non de entretemento, de consolidación e mellora 
de adquisicións previas no ámbito da autonomía e da socialización, signifi ca 
o establecemento de novas metas e desenvolvementos.

  Polo tanto hai que entender que o proceso xa empezou e que hai que 
potencialo e, se for preciso, reorientalo.
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5.    As familias deben enfocar este primeiro encontro como básico para o 
desenvolvemento harmónico dos seus fi llos e fi llas, e deben demandar e 
esperar da institución e da comunidade educativas respostas para as persoas 
adultas. Fórmulas e espazos de cooperación activa, orientados ao logro dos 
obxectivos educativos.

  Familia, institución e comunidade educativas deben complementarse entre 
elas e acordar os obxectivos educativos.

6.  Nesta viaxe, as institucións (familia, escola) serán referente estable para 
o conxunto do proceso. Os profesores e profesoras iranse sucedendo, irase 
entregando o historial educativo de cada alumno e alumna, o que esixe 
sintonía, cooperación e reedición cada vez da alianza educativa coas familias 
e do encontro cos novos alumnos e alumnas.

  Son as persoas adultas e as institucións os depositarios da responsabilidade 
da educación das novas xeracións.

7.  A adaptación é un proceso biopsicosocial e vertebrador do desenvolvemento 
dos seres humanos ao tempo que é inevitable e altamente enriquecedor.

  As nenas e os nenos vivifi carán o proceso, poñendo a proba as súas distintas 
capacidades e estratexias, para afrontar novos escenarios institucionais, 
vínculos e desafíos. A axuda experta de profesionais e comunidade 
educativa terán que ser orientados cara á mellora e o éxito dos alumnos e 
das alumnas.

8.  A adaptación supón cambios, diversas etapas e transicións que se volveron 
basicamente previsibles grazas aos coñecementos adquiridos froito de 
observacións e de estudos  solventes e contrastados pola experiencia.

  A previsibilidade en xeral das etapas do desenvolvemento infantil permite 
monitorizar a evolución harmónica das distintas dimensións da persoa 
(biolóxica, cognitiva, afectiva, relacional...) e detectar precozmente 
disfuncións (accidentais ou evolutivas) incorporándoas como posibilidade 
de progreso e mellora.

9.  A saúde participa dese pensamento, respecto á maduración como proceso 
en equilibrio dinámico das dimensións, psíquicas e sociais e non só como 
ausencia de enfermidade.

  Ademais, como di a OMS-Europa na súa declaración de Helsinki- xaneiro 
2005, “non hai saúde sen saúde mental”.

  Entendidas deste xeito, saúde e saúde mental son elementos básicos dunha 
maduración e crecemento integral dos nenos e nenas, desenvolvemento que 
é necesario promover.
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10.  Un dos modelos de promoción da saúde mental como unha dimensión 
inherente á promoción da saúde integral baséase no establecemento dun 
mapa de necesidades e respostas en forma de achegas básicas, físicas, 
psicosociais e socioculturais.

11. Necesidades físicas:

 ❚  Alimentación/vestido/espazo (vivenda) apropiado para movemento e 
xogo.

 ❚  Estimulación sensorial, motora, emocional, verbal.

 ❚  Ámbito seguro.

 ❚  Medidas de prevención de dano e enfermidade.

12. Necesidades psicosociais básicas:

 ❚  Afecto estable, sufi cientemente bo.

 ❚  Sentimento de ser respectado nunha relación criatura-persoa adulta, con 
información sincera e adaptada á idade e capacidades dos nenos e nenas.

 ❚  Necesidade de construír unha imaxe apropiada de si e da súa capacidade 
de mellora e progreso.

 ❚  Necesidade e establecemento de límites e referencias sólidas, razoables e 
proporcionadas, incluídas normas básicas de comportamento.

 ❚  Necesidade de congruencia nas mensaxes das persoas adultas (pais, nais, 
profesores, profesoras...).

 ❚  Necesidade e establecemento de regras e da solución de problemas e de 
confl itos entre adultos nos seus espazos privados e/ou en ausencia dos 
nenos e nenas.

 ❚  Necesidade de aprender modos de expresión verbal axeitada, de demandas, 
emocións e da capacidade de aprazar a súa satisfacción.

13.  Necesidade de adquirir hábitos de comunicación que inclúan a escoita da 
outra persoa e o aprecio do silencio:

 ❚  Necesidade de recoñecemento e respecto.

 ❚  Harmonización de crecentes niveis de autonomía e responsabilidade como 
base dunha maduración idónea e dunha sólida autoestima.

 ❚  Necesidade de sentido de pertenza compatible con diversos grupos: familia, 
comunidade educativa, grupo de persoas...

 ❚  Necesidade de coñecemento e respecto da realidade social, ambiental e 
cultural na que vive.

 ❚  Necesidade de aprender a respectar e integrar diferenzas como elemento 
enriquecedor.
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 ❚  Necesidade de contribuír á mellora do ámbito e sentirse social e 
persoalmente útil para as outras persoas.

14.  Esta perspectiva da saúde e a saúde mental pode contribuír, como un 
elemento máis, aos necesarios procesos de adaptación e desenvolvemento 
no seo da comunidade educativa. Este enfoque tamén pode servir como 
axuda á navegación nesa grande viaxe a Itaca que é o proceso educativo.

  Segundo modelos acreditados de desenvolvemento psicolóxico e ético, é 
fundamental para un bo proceso de adaptación saber o lugar de destino da 
“viaxe” dende a súa orixe, ao xeito en que os planos visualizan e dirixen as 
sucesivas etapas nunha construción.

  Quen dá sentido ao conxunto do proceso evolutivo e de adaptación é o punto 
óptimo de chegada, o cénit do desenvolvemento madurativo, que enfía, do 
porvir ao pasado, os distintos momentos educativos. Toda a comunidade 
educativa navega no mesmo barco e sabe, como sinalou un vello sabio 
cordobés, que “non hai vento favorable se un non sabe a onde vai.

Fernando Márquez Gallego

Xefe de Servizo do Programa de Saúde Mental
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