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5a documentación do proceso

A documentación convértese nun medio máis para a intervención educativa 
neste proceso. Supón reescribir as informacións orais, corporais e emotivas que 
xorden en cada encontro coas familias.

Temos que repensar a idoneidade e pertinencia dos contidos dos diversos do-
cumentos que integran este proceso.

❚ Son necesarias todas as informacións demandadas dende a escola para a 
tarefa educadora?

❚ Podemos agardar das familias informacións obxectivas sobre as fi llas e os 
fi llos ou só proxeccións de desexos?

❚ Como facer comprensibles para as familias as informacións escolares?

❚ Responde ás principais preocupacións familiares sobre a crianza e educación 
das súas fi llas e dos seus fi llos?

Con que documentos debemos contar ?

❚ Cartas de convocatoria a familias

❚ Folletos de suxestións para familias

❚ Calendarios de incorporación individualizada

❚ Álbums persoais

❚ Modelos de entrevistas ás familias

❚ Modelos de guías de observación individualizada do período de 
adaptación

❚ Cuestionario da avaliación global do período de adaptación na escola

❚ Folleto informativo sobre o centro, as súas características...

❚ Resumes das xuntanzas por escrito

❚ Información sobre o período de adaptación do alumnado

Presentamos unha serie de exemplos que deben entenderse como tales, así 
cada centro poderá adaptalos á súa realidade e contexto.
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5.1. Planifi cacións de participación e comunicación

Para unha boa planifi cación podemos facer uso de táboas e/ou grellas, onde 

iremos anotando a información do proceso. Presentamos unha serie de táboas que 

poden facilitar a planifi cación e o rexistro da participación das familias, a prepara-

ción das xuntanzas:

Exemplo 1:

PREPARACIÓN E DESENVOLVEMENTO DO PROCESO DE AVALIACIÓN 

MOMENTOS... PROFESORADO E PERSOAL 
COLABORADOR FAMILIAS

ANTES

DURANTE

DESPOIS

Exemplo 2:

PARTICIPACIÓN, COMUNICACIÓN E INTERCAMBIO DA INFORMACIÓN 
FAMILIA-ESCOLA 

Propostas de temporalización anual

ACCIÓNS
PERSOAS RESPONSABLES OBXECTIVOS TEMPORALIZACIÓN CANLES DE

COMUNICACIÓN

1.-  Asemblea coas familias do 
alumnado novo-antigo

Resp.: equipo directivo
Colabora: equipo docente

- Presentar o proxecto educativo do centro
- Dar a coñecer as instalacións do centro
- Presentar o equipo docente
- Informar sobre os servizos do centro

- setembro - xuntanza
- folleto 

2.-  Asemblea coas familias por 
titorías

Resp.: cada titor ou titora 

- Coñecer a titora ou o titor do alumnado
- Presentar o plan anual de titoría
- Presentar o plan anual do centro
- Dar a coñecer o calendario escolar 
-  Presentar o período de adaptación e o tempo de 

acollida para o alumnado e as súas familias
- Informar sobre os servizos do centro

- setembro - xuntanza
- folleto

3.-  Período de adaptación-
acollida 

 Resp.: cada titoría
 Colaboran: mestras e mestres apoio 

-  Desenvolver o período de adaptación para o 
alumnado novo

-  Realizar o tempo de acollida para o alumnado de 
continuidade no centro

- setembro e outubro
- entrevistas
- encontros informais
- notas persoais
- axenda escolar

4.- Axenda escolar
Resp.: cada titora ou titor
Colaboran: mestras e mestres 
de apoio e mestras e mestres 
especialistas

-  Comunicación coas familias: notas, citas, 
xuntanzas - setembro-xuño - axenda escolar
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5.-Entrevistas titores/as-familias
Resp.: cada mestra titora ou cada 
mestre titor
Colaboran: mestras e mestres 
de apoio e mestras ou mestres 
especialistas

- Coñecer a cada familia-titoría
- Informar e intercambiar informacións

-  sempre que o demande 
a mestra, o mestre ou a 
familia

- unha trimestral

- envío nota persoal
- axenda escolar
- chamada telefónica
- rexistro entrevistas

6.- Informes de avaliación
Resp. mestra titora ou mestre titor
Colaboran: mestras ou mestres 
de apoio e mestras e mestres 
especialistas, departamentos 
orientación. Equipo directivo

-  Informar sobre o proceso de ensino-aprendizaxe
-  Informar da asistencia, puntualidade…
-  Informar sobre as medidas do plan de atención 

á diversidade 

-  un encontro cada trimestre
- informe
- entrevista persoal
- rexistro da entrevista

7.-  Participación das familias na 
vida da escola

 Resp.:  equipo directivo
 Colaboran: equipo docente
 

-  Acompañar en saídas e visitas educativas
-  Participar en festas e celebracións escolares
-  Achegar materiais de refugallo
-  Participar en actividades de titoría
-  A través da ANPA

- todo o período lectivo - axenda escolar
- nota persoal
- entrevista persoal
- xuntanza aula

8.- ANPA
Resp.: equipo directivo
Colaboran: equipo docente

-  Organizar as actividades extraescolares
-  Colaborar co equipo directivo e educativo
-  Establecer canles de comunicación coas familias
-  Xestionar o comedor escolar

- todo o período lectivo - axenda escolar
- notas informativas
- xuntanzas
- taboleiro informativo

9.- Escola de nais e pais
Resp.: equipo directivo
Colaboran: mestras e mestres, 
D. orientación, ANPA, 
concello…

-  Informar e orientar sobre temas relacionados 
coa infancia: charlas, sesións de traballo, 
obradoiros.

-  Favorecer os intercambios entre as familias
-  Potenciar a participación, a adaptación e a 

integración social.

-  unha sesión trimestral; máis, 
se é posible - axenda escolar

- nota informativa
- taboleiro informativo

10.- Consello Escolar
 Resp.: dirección do centro

-  Participación no mesmo
-  Informar as familias a través da ANPA
-   Informar dende o equipo directivo

-  as xuntanzas que se  fagan 
no curso escolar

- eleccións/renovación

- axenda escolar
- nota persoal
- taboleiro informativo

11.- Período de matrícula
 Resp.: equipo directivo
 

- Informar de período de reserva de matrícula
-   Informar de período de inscrición e matrícula
-   Realización da matrícula
-   Publicar as prazas vacantes
-   Facer públicas as listas de admisión

- do 15 marzo ao 15 abril
- mes de maio-xuño

- impreso de reserva
- documentación persoal
-  taboleiro informativo: 

listas de vacantes,
listas de admitidos/as

- período de matrícula

12- Xornadas de portas abertas
 Resp.: equipo directivo
 Colaboran: equipo docente

-   visitar o centro, aulas, instalacións…
-   presentar o proxecto educativo

- mes de marzo - taboleiro informativo
- folleto informativo
- revista do concello

13.- Comunicación xeral
 Resp.: equipo directivo

-   solicitar información á dirección do centro
-   solicitar entrevista coa orientadora ou 

orientador
-   solicitar certifi cados da secretaría
-   achegar documentación solicitada ou nova
-   comunicar baixas no censo do alumnado
-   solicitar matrícula por traslado
-   solicitar bolsas, axudas ao transporte para o 

alumnado con NEAE.

- horario non lectivo
- horario secretaría
- horario de dirección

- teléfono
- fax
- correo electrónico
- carta
- axenda escolar
- persoalmente

14.- A biblioteca escolar familiar
Resp.: ANPA -mestra-nai/pai
Colaboran: equipo docente

- Xestionar unha biblioteca de empréstito familiar
-   Promover a biblioteca
-   Realizar actividades dende a biblioteca familiar

- outubro-maio - carné da biblioteca
- carteis informativos
- taboleiro informativo
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Exemplo 3:

PLANIFICACIÓN DA XUNTANZA DE XUÑO

PRESENTACIÓN - Presentación por parte do equipo directivo
-  Presentación do equipo de profesorado e as 

súas funcións
- Presentación da orientadora ou do orientador

INFORMACIÓN SOBRE A ESCOLARIZACIÓN EN 3 
ANOS

- Aspectos xerais 

RESOLUCIÓN DE DÚBIDAS

INFORMACIÓN SOBRE O PERÍODO DE 
ADAPTACIÓN

-  Presentación en Power Point sobre o período de 
adaptación:

- Necesidade
- Fases na adaptación do alumnado
-  Aspectos específi cos do plan de adaptación no centro 
- Duración 

AS FAMILIAS NA ADAPTACIÓN - Actitudes
- Suxestións
- Entrega de folleto

ROGOS E PREGUNTAS
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Exemplo 5:

Planifi cación da incorporación do grupo nunha escola de 0-3 anos

     Escola Infantil Caeiro

PERÍODO DE ADAPTACIÓN NOVO ALUMNADO

Nome da nena ou do neno: RAQUEL 
Educadora ou educador: Carmen

Semana do 12 de setembro 
(actividades de mañá)

entrada  ás 9,00 h
saída ás 11,30 h 

Semana do 19 de setembro 
(actividades de mañá e xantar)

entrada ás 9,00 h
saída ás 13,00 h

Semana do 26 de setembro 
(actividades de mañá, xantar e descanso)

entrada ás 9,00 h
saída ás 15,00 h

Esta guía é orientativa. O proceso de adaptación da súa fi lla e do seu fi llo pode sufrir variacións 

segundo o ritmo que determine a propia nena ou o propio neno. A educadora ou o educador confi rma-

ralle cada venres a pauta a seguir para a seguinte semana.
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Exemplo 6 : 

Planifi cación da incorporación paulatina nunha escola 0-3

Incorporación 
paulatina

GRUPO 0-2 
LACTANTES
Edu: CARME

GRUPO 0-2 
GATEANTES
Edu: TERESA

GRUPO 0-2 
CAMIÑANTES

Edu: VENE

GRUPO 2-3 A
Edu: EMMA

GRUPO 2-3 B
Edu: CHARO

semana do 06 
ao 10 setembro

Iker, David e 
Anxela

Santi, Gema, Sabela 
e Laura

“Veteranos” de 
0-1 ano (4) 

“ Veteranos de 
1-2 anos” (6)

“ Veteranos de 
1-2 anos” (7)

semana do 13 
ao 17 setembro

Iker, David e 
Anxela 

Noela, Brais e 
Paulo 

Santi, Gema, Sabela 
e Laura 

Fernando, Xaime, 
Clara e Ana

“Veteranos” de 
0-1 ano (4)

Raul, Daniel, 
Rafel e Uxía

“ Veteranos de 
1-2 anos” (6)

Emilio, Sara, 
Maria,Carla, e 
Victor 

“ Veteranos de 
1-2 anos” (7)

Paloma, Ruth, 
Carlos, Andrés
e Sonia

semana do 20 
ao 24 setembro

Iker, David e 
Anxela 

Noela, Brais e 
Paulo 

Xián e Sofía

Santi, Gema, Sabela 
e Laura 

Fernando, Xaime, 
Clara e Ana

David, Pedro e Aroa

“Veteranos” de 
0-1 ano (4)

Raul, Daniel, 
Rafel e Uxía

Andrea, Yoel e 
Carlota

“ Veteranos de 
1-2 anos” (6) 

Emilio, Sara, 
Maria, Carla, 
Víctor e Noa 

Nerea, Cristina, 
Manuel, Lucio e 
Alba

“ Veteranos de 
1-2 anos” (7) 

Paloma, Ruth, 
Carlos, Sonia e 
Andrés

Hugo, Marta, 
Teo, Tamara e 
Josephine
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5.2. Entrevistas iniciais 

Consideracións para ter en conta neste intercambio de información:

 ■ Os datos sobre o seu fi llo ou a súa fi lla non son para as familias datos 
asépticos. Calquera pregunta pode levar implícita para a persoa que se 
cuestione o seu papel como pai ou nai (fíxeno ben?, esixinlle demasiado 
cedo?...).

■ Antes de que se solicite un dato a calquera familia debémonos preguntar 
para que se necesita, se pode infl uír na acción educativa e en que 
sentido.

■ Hai que asegurar unha participación real e activa da familia, con 
oportunidades de falar, non só do que lle preocupa ao educador ou 
educadora, senón de todo aquilo que lle preocupa á familia relacionado 
coa criatura e co seu proceso de ensino-aprendizaxe.

■ Debe terse coidado en non invadir innecesariamente o ámbito privado 
cando esa información non vai ter relevancia no traballo educativo.

■ Terase en conta que cando unha mestra ou un mestre fai determinadas 
preguntas está implicitamente transmitindo que información considera 
importante, aquela que se considera relevante na súa proposta 
pedagóxica.

■ Hai que convocar as entrevistas con certa marxe de tempo, para que a 
familia poida organizarse.

■ Durante a entrevista iranse tomando notas  do que alí se fala, pero é 
importante que, unha vez terminada, se traslade ao papel de forma 
xa máis detallada o relevante do seu contido. Aínda que pareza que as 
cousas quedan claras, ao ir facéndose máis entrevistas, e co paso do 
tempo, esquécense datos importantes.

O momento das entrevistas representa para as persoas que interveñen no pro-
ceso a primeira ocasión de encontro individualizado.

O principal obxectivo é intercambiar información acerca da nena e do neno e 
do estilo educativo do profesorado. Sobre esta base iníciase o clima de confi anza 
sobre o que se construirá a adaptación do alumnado.

Convén deseñar un coloquio non directivo, pois este primeiro encontro carac-
terízase por unha asimetría relacional: as e os interlocutores non están no mesmo 
plano. As familias teñen que se sentir aceptadas, non xulgadas no seu estilo edu-
cativo.
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No momento de elaborar a entrevista cómpre decidir que tipo de datos se pre-
cisan para desenvolver a actividade educativa, pois non ten sentido limitarse a 
copiar modelos de entrevistas ou cuestionarios que moitas veces foron elaborados 
noutros ámbitos (médico, psicolóxico...) e para outras fi nalidades. Trátase de so-
licitar informacións pertinentes, e especialmente aquelas que fagan referencia a 
aspectos modifi cables dende o sistema educativo. Nestas entrevistas iniciais será 
importante recadar información sobre as criaturas: datos relevantes de cara á es-
cola sobre a súa evolución, as súas características actuais (hábitos, xogos, relacións, 
preferencias...) e algunhas cuestións sobre o seu contorno familiar.

Esta entrevista inicial manterase na aula, xa que interesa que as nais e os pais 
coñezan o espazo e os obxectos que van rodear os seus fi llos e as súas fi llas. Debe 
así mesmo asegurarse que non haxa interrupcións, xa que persoas entrando e saín-
do, non só cortan o fío da conversa, senón que lle restan privacidade, valor e im-
portancia ao encontro.

A metodoloxía impón unha certa informalidade no sistema de preguntas-res-
postas, de maneira que non nos centremos en cubrir o cuestionario, senón na toma 
de pequenas notas relevantes que se irán completando tras os primeiros días de 
asistencia á escola. Pola contra, debemos observar como interactúan os pais e nais 
coa súa fi lla e co seu fi llo, como se move a nena ou neno polo espazo-aula/centro, 
como reacciona ante as propostas do profesorado, como interactúa cos materiais... 
Considérase oportuno, polo tanto, que na aula estea disposto o material de tal 
xeito que invite a xogar libremente, coller e usar, e ao mesmo tempo o profesor 
ou profesora estará pendente de integrar a nena ou o neno na conversa co fi n de 
transmitirlle que están falando con el ou ela e non acerca del ou dela.

Debemos establecer claramente o que se agarda das familias e tamén o que 
elas poden honradamente esperar do profesorado, da escola... Este intercambio de 
información ten un carácter bidireccional, polo que, ademais de recadar informa-
ción das familias, a mestra ou mestre darán información.
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Exemplo 1. 

O protocolo de actuación pode ser:

❚ Entregarlles previamente ás familias un modelo de entrevista para que 
cubran os datos e o acheguen o día da mesma.

❚ En setembro convocar a familia con tempo abondo e a unha hora que 
permita manter unha reunión relaxada e positiva.

❚ Iniciar a entrevista cun “fálame da túa fi lla ou do teu fi llo”... que 
permita abordar datos relevantes e aos que a familia lles concede maior 
importancia.

❚ Facilitar que as familias pregunten calquera cousa que desexen.

❚ Observar como interactúa a familia coa súa fi lla e co seu fi llo, como se 
move este polo espazo-aula/centro, como reaccionan...

❚ Tomar notas ao remate da entrevista e verter os datos obtidos a través 
do modelo e os observados nun documento máis ofi cial que se poderá 
continuar completando en sucesivos encontros, se cumprir, e que formará 
parte do expediente do alumnado.

Aspectos a ter en conta na elaboración dos cuestionarios:

■ Evitar modelos clínicos (sexan médicos ou psicolóxicos), xa que poden 
levar a recadar gran cantidade de información non pertinente.

■ Datos que interesa recadar:

■ Medio no que se desenvolve a vida do alumnado: con quen vive, quen 
o atende, con quen xoga, quen o vai traer e recoller habitualmente... 

■ Os seus hábitos en canto a horarios de sono, ritmos de actividade, 
costumes e gustos arredor da comida, control de esfínteres... (esta 
información será máis relevante canto máis pequena sexa a 
criatura).

■ O seu estilo de xogo: preferencias (centrado nos obxectos ou social, 
xoguetes preferidos), estilo de xogo (variado, movido, tranquilo), 
tempo que dedica ao xogo...

■ O seu estilo de relación: como é a interacción coa súa nai e co seu pai, 
con outros familiares, con outros nenos e con outras nenas, reaccións 
coas persoas descoñecidas, formas concretas de comunicarse...

■ Sería conveniente recoller as expectativas das familias, a que 
aspectos lles dan máis importancia, así como as pautas educativas 
concretas que utilizan na relación cos seus fi llos e coas súas fi llas 
ante determinadas situacións tipo.
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ENTREVISTA INICIAL - E. INFANTIL

CEIP __________________________________________________________

DATOS PERSOAIS

Nome:____________________________ Data de nacemento:____________
Nome da nai:__________________ Profesión:_________________ Idade:___
Nome do pai:__________________ Profesión:_________________ Idade:___
Persoa titora legal:______________ Profesión:_________________ Idade:___
Domicilio: ______________________________________________________
Teléfono: ______________________________________________________
Nº de irmás/irmáns:_____ Lugar que ocupa:____ 
Nomes das/dos que estean no centro: ________________________________
DATA DA ENTREVISTA _____________________________________________

PERSOAS PRESENTES NA ENTREVISTA

   ❑ Nai   ❑ Pai   ❑ Outras  ________________________________________

HÁBITOS

ALIMENTACIÓN:
Como come?  ..................................................................................................................................
Amosa algunha intolerancia alimentaria?  ..........................................................................

SONO:
Como dorme?  ................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

HIXIENE:
 Amosa certa autonomía no aseo
 Colabora no propio aseo e vestido
 Ten que ser vestida/vestido e bañada/bañado por outra persoa 
 Amosa alerxia cara a algún produto _______________________________

CONTROL DE ESFÍNTERES:
 Controla esfínteres. Cando comezou? _____________________________
 Non controla esfínteres. En que momento está? ______________________

VIDA RELACIONAL
Con quen convive? ___________________________________________
Quen a/o coida habitualmente? __________________________________
Relaciónase con outras nenas e nenos ?___   Con quen? ________________
Prefi re xogar con maiores?_______
Con quen xoga na casa?_______ Que xogos lle gustan?   _______________
Xoguetes preferidos ___________________________________________ 
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A titora/o titor,

NIVEL MADURATIVO

LINGUAXE:

Fala en: galego castelán
Cal é o idioma de comunicación familiar?  ___________________________
Pronuncia:    ❑ correctamente    ❑ intelixiblemente    ❑ con difi cultades

MOTOR:

Gateou?______ Cando comezou a andar? ________________________
Man que usa con máis asiduidade para comer, coller cousas... ____________

SAÚDE

Tivo algunha enfermidade importante? ____________________________
Intervencións cirúrxicas? ________________________________________
Tivo algún accidente importante? _________________________________
Seguiu ou segue algún tratamento? ______________________________
Alerxia? ____________________________________________________
Adoita estar enfermo/enferma? __________________________________ 

ESCOLARIDADE

Asistiu á escola infantil de primeiro ciclo? ___ Dende cando? ___________
Ía a gusto?_____
Semella contenta/contento de vir á escola?___ Quen o vai recoller? ______

TEMPERAMENTO

Indique algún trazo do seu carácter que sexa sobresaínte __________________  
______________________________________________________________
Cando ten algún confl ito, como o corrixen?, cal é a súa resposta? ____________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Hai algún aspecto do que non falamos que lle preocupa da súa/seu fi lla/fi llo?

OBSERVACIÓNS

    
 



O
 P

R
O

C
ES

O
 D

E 
A

D
A

P
TA

C
IÓ

N
E 

ti
...

  
va

s á
 e

sc
ola

?

100

Exemplo 2: 

Carta de presentación nunha escola 0-3

Nome: .............................................................................................................................................................. Grupo: ..........................

 Data de nacemento: ............/ ................ /........... 

Estimada mamá e estimado papá. Axudaríanos moito que escribades unha carta contándonos como é 
a vosa fi lla ou o voso fi llo e certas cousas que precisamos saber para proporcionarlle unha mellor atención 
e educación.

 Para iso, pódevos axudar seguir un guión que conteña estes aspectos: 

1.  O motivo de acudir ao centro

2.  Se xa foi antes a outra escola infantil

3.  Quen se vai ocupar de traela ou traelo e de levala ou levalo habitualmente

4.  Que enfermidades ten normalmente e se algunha vez estivo ingresado

5.  A quen avisamos en caso de indisposición e teléfonos de contacto

6.  Se dorme pola mañá, pola tarde... e a súa actitude diante do sono

7.  Se utiliza chupete ou algún obxecto para calmarse

8.  O que está comendo nestes momentos

9.  Se hai algún alimento que lle produza alerxia ou ao que presente intolerancia

10. A súa actitude diante da comida

11. Se, ademais da súa nai e do seu pai, outras persoas participan no seu coidado

12. Se hai algunha circunstancia familiar que considerades que debamos coñecer

13. Se está en contacto con outras nenas e outros nenos ou máis ben con persoas adultas

14. Como defi niriades o seu carácter: aberto, tímido, alegre, serio, tranquilo, impaciente...

15. Como resolve os confl itos coas outras nenas e cos outros nenos e coas persoas adultas: cede, 
morde, patexa...

16. Como xoga na casa e con que se entretén

17. Se manifesta medos nalgunha circunstancia

18. Se xa fala e que lingua se emprega na casa

19. En que momento está na regulación do pis e da caca

 

E todo o que se vos ocorra…
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Exemplo 3.

Esquema para unha entrevista presentada no libro La escuela infantil a los tres 
años, onde se recolle a experiencia educativa de Reggio-Emilia (ver bibliografía)

Preguntas que se suxiren sobre a información que se recollerá:

• Benestar normal da nena e do neno (ritmos de sono, de aseo, de 
alimentación...).

• A súas relacións coas e cos demais e co contorno; calidade do seu ton 
afectivo (comeza a establecer as autonomías con relación ao contorno e ás 
persoas, movementos, adquisición da propia imaxe e allea, exploración do 
espazo, dos obxectos...).

• Experiencias sociais anteriores: con respecto ás persoas adultas da familia, 
exceptuando o pai e a nai; con relación á fi gura paterna ou materna; 
asistencia á escola infantil de primeiro ciclo...

• Relacións establecidas con outros nenos e outras nenas.

• Aprendizaxes adquiridas: no campo lingüístico e no motor; particular 
atención ás axudas familiares.

• Aprendizaxes acadadas por medio de experiencias fóra do ámbito familiar, 
con especial atención a unha eventual asistencia á escola infantil de 
primeiro ciclo (gozo de medios de comunicación de masas, uso de espazos 
fóra da aula...).

• Información relativa aos seus hábitos particulares.

Este primeiro conxunto de informacións constitúe só un instrumento primario 
ao que deberán seguir outras moitas notas relativas aos cambios que se vaian 
producindo na nena e no neno con ocasión das diversas experiencias que viva na 

escola.
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5.3. Folletos informativos

Estes folletos entréganse ás familias cando interesa que teñan unha informa-
ción máis extensa. Tamén recollerán información da que xa se ten falado, pero o 
feito de poder facer unha lectura máis detida dela suporá unha aplicación máis 
acertada.

O centro elaborará unha serie de folletos informativos de diferentes aspectos 
que infl uirán na incorporación dos nenos e nenas, do tipo de :

❚  Folleto sobre o centro

❚  Folleto onde se recollan recomendacións para que as familias preparen 
no verán a incorporación á escola. É importante coidar a redacción destes 
textos para evitar os riscos dun ton excesivamente imperativo.

Exemplo 1:

Folleto informativo do tratado nunha reunión 
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Exemplo 2: 

Folleto informativo de presentación do centro
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Exemplo 3: 

Folleto informativo de presentación da aula
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Exemplo 4: 

Folletos onde se recollen suxestións para as familias
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Exemplo 5: 

Diferentes modelos de comunicacións ás familias.

* Nota informativa solicitando ás familias recursos para este período

   

ÁLBUM DA FAMILIA

Un dos ámbitos de traballo na escola infantil é a familia: o recoñecemento 
de cada membro, a verbalización das relacións de parentesco, as situacións 
de convivencia familiar (por exemplo, nun aniversario, nun xantar no 
monte, etc.).

Por iso precisamos que traiades o máis axiña posible algunhas fotos 
onde aparezan a nai e o pai, irmás e irmáns, avoas e avós… ou sexa, 
aquelas persoas que teñen máis contacto coa nena e co neno. Con elas, 
confeccionaremos o álbum de cada aula.

Cando o alumnado deixe a escola seranvos devoltas.
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*  Documento que se entrega ao remate da xuntanza xeral indicando o día da 
entrevista

 A familia da nena ou do neno: _____________________________

 _____________________________________________________

 virá á escola na compaña da súa fi lla ou do seu fi llo para unha entrevista 
o

 Día : ________ LUNS – MARTES – MÉRCORES – XOVES - VENRES

 Hora: ás____________ da mañá.

 A mestra titora/O mestre titor:

 

 ______ , _____ de setembro de 200__

* Documento onde se establece a incorporación de cada criatura

 Á atención da familia da nena ou do neno

Nome e apelidos: _______________________________________

virá por primeira vez á escola 

Día : ____ LUNS – MARTES – MÉRCORES – XOVES - VENRES

O seu horario será: de ____________ a _______________

Pasados uns días...

Cando se faga, durante o período de adaptación, un cambio ou ampliación 
de horario comunicarase a cada familia persoalmente.

 

A súa mestra titora/O seu mestre titor

 ______ , ______ de setembro de 200__
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* Calendarios rexistros do período de adaptación

CALENDARIO DO PERÍODO DE ADAPTACIÓN/ACOLLIDA 

 1ª SEMANA

DATA ALUMNADO HORARIO  OBSERVACIÓNS

11
LUNS  

12
MARTES

13
MÉRCORES

14
XOVES

15
VENRES

CALENDARIO DO PERÍODO DE ADAPTACIÓN/ACOLLIDA

 2ª SEMANA

DATA ALUMNADO HORARIO  OBSERVACIÓNS

18
LUNS  

19
MARTES

20
MÉRCORES

21
XOVES

22
VENRES
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*Folleto informativo sobre o a función titorial e a acollida

A FUNCIÓN TITORIAL: ACOLLIDA

A acción titorial nun centro educativo consiste en adaptar unha serie de 
principios e criterios pedagóxicos, de estruturas organizativas e de decisións 
prácticas para coñecer, axudar, apoiar e orientar o alumnado.

Isto é así porque un principio básico da acción titorial é a axuda 
educativa, baseada en considerar a cada alumna ou cada alumno no seu 
proceso de ensino-aprendizaxe para axustar as intervencións en cada un 
dos momentos e situacións.

Por iso, a acción titorial pode defi nirse como o conxunto de accións 
educativas que se deseñan e realizan no centro para favorecer no alumnado 
a socialización, a aprendizaxe, a integración, a toma de decisións... xa que a 
aprendizaxe é un proceso individual que se dá nun contorno social.

Tempo de acollida para o alumnado e as súas familias:

Que é o tempo de acollida...

A acollida ao alumnado e ás súas familias é un tempo no que, dende a 
acción titorial, se vai deseñar e iniciar un proceso de adaptación individual 
e colectivo ao centro. Neste proceso, a mestra ou mestre vai contribuír 
positivamente a crear un clima afectivo cheo de cordialidade e de calma, a 
favorecer a comunicación e a participación de todas as persoas.

As tarefas que se van desenvolver e as persoas implicadas nelas -
alumnado, familias, profesorado- formarán parte dun plan destinado 
a facelo nas mellores condicións para todos e para todas e a través de 
diferentes canles e con variadas estratexias e recursos.

Por iso, desde o centro este curso vaise facer un plan de acollida e 
adaptación ao alumnado de 4-5 anos, xa escolarizado neste centro con 
anterioridade, pero que cambia de titor/titora. Para que a volta do alumnado 
ao centro, á aula e ao seu grupo sexa o máis doada posible para todas e 
para todos.
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5.4. Guías de observación

Co fi n de avaliar todo o proceso, utilizaremos follas de rexistro, nas que ano-
taremos todos aqueles aspectos signifi cativos que poidan achegar información de 
como se está a desenvolver a adaptación. 

As anotacións individuais recollidas de cada nena e de cada neno respecto ao 
seu comportamento e actitude nestes primeiros días son un instrumento valioso, 
porque dan lugar á historia, única e compartida, de cada criatura e as súas educa-
doras ou os seus educadores, marcando o comezo dun traxecto común, que se irá 
trazando mediante relacións recíprocas. 

Exemplo 1 

O profesorado toma notas no seu diario de sesións. Cada día vai anotando os 
datos máis relevantes do acontecido na aula e aqueles aspectos sobre cada nena 
e cada neno que considere importantes. Ao remate do período recolle eses datos 
nunha guía:
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GUÍA DE OBSERVACIÓN DO PERÍODO DE ADAPTACIÓN

CEIP __________________________________________________________

Nome da alumna/do alumno: _______________________________________

Data de observación:___________________  Curso  _____________________

CHEGADA 
Á ESCOLA

Vén na compaña de:
   ❑ nai   ❑ pai   ❑ irmá/irmán   ❑ outras persoas ___________
Chega 
   ❑ chorando   ❑ con alegría   ❑ indiferente
   ❑ outros ________________
Permanece alguén coa/co nena/neno un pouco na aula?______
Cando desaparece a compaña queda:
   ❑ con tranquilidade   ❑ chorando   ❑ recupérase pronto    
   ❑ difi cultade de recuperación   ❑ con ledicia   ❑ triste

NA AULA

Espazos:
   ❑ Permanece nun determinado espazo 
   ❑ Móvese por diferentes espazos 
   ❑ Cambia excesivamente de lugar
Obxectos:
Aférrase a un determinado obxecto?____    ❑ seu   ❑ da aula
Emprega adecuadamente os obxectos da clase?__________
Relacións:
Relaciónase co resto do alumnado?_______ 
   ❑ en grupos pequenos   ❑ en grupos grandes
Relaciónase adecuadamente coa mestra?_________ 
   ❑ diríxese espontaneamente
   ❑ reclama axuda
   ❑ reclama atención constante
Cambia constantemente de actividade?_______
Emocións:
   ❑ pregunta pola nai/pai
   ❑ pregúntase por cando virán buscala/buscalo
   ❑ outras manifestacións______________________________

SAÍDA DA ESCOLA
Sae da aula:
   ❑ chorando   ❑ con alegría   ❑ indiferente   ❑ outros_______
Leva algún obxecto? ____

OBSERVACIÓNS 
XERAIS E 
COMENTARIOS 
DA FAMILIA

   ❑ A familia colaborou no proceso
   ❑ Os tempos programados foron adecuados
A familia comentou:
   ❑ Volveu mollar a cama
   ❑ Pide o chupete cando xa deixara de usalo
   ❑ Amosa agresividade na casa
   ❑ Manifesta trastornos no sono/alimentación que non amosaba
   ❑ Chora ante a idea de ir á escola
   ❑ Vai feliz ao cole
   ❑ Comenta na casa as tarefas escolares
   ❑ Quere que a familia entre na aula para ensinarlle todo
Outras observacións: __________________________________

O profesorado titor:
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Exemplo 2

O profesorado anota en rexistros personalizados datos concretos sobre o 

alumnado e como se vai desenvolvendo a súa adaptación: condutas, comporta-

mentos, hábitos...

Todos eses datos pasarán a formar parte dun documento formal ao remate do 

período de adaptación: 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DO PERÍODO DE ADAPTACIÓN

CEIP __________________________________________________________

Nome da alumna/do alumno: _______________________________________

Data de observación:___________________  Curso  _____________________

ASPECTO SEMPRE ÁS VECES NUNCA

PUNTUALIDADE

ASISTENCIA
VÓMITOS
CHORA TODA A SESIÓN
CHORA Á ENTRADA
AFÉRRASE ÁS SÚAS COUSAS
AMOSA INTROVERSIÓN E RESERVA
AMOSA SERIEDADE E TRISTEZA
AMÓSASE AUSENTE
AMOSA INQUIETUDE E ANSIEDADE
AMOSA AGRESIVIDADE
AMOSA ALEGRÍA
AMOSA TRANQUILIDADE
PARTICIPA
AMOSA RESPECTO
AMOSA DESENVOLTURA E COMUNICATIVIDADE
MANTÉN TRATO NATURAL E ESPONTÁNEO
TENTA CAPTAR A NOSA ATENCIÓN
AMÓSASE INDEPENDIENTE
ACEPTA AS NORMAS
AMOSA INDIFERENCIA AO SER REPRENDIDA/
REPRENDIDO
CONTESTA AO SER REPRENDIDA/REPRENDIDO
CHORA AO SER REPRENDIDA/REPRENDIDO
É SOCIABLE COAS COMPAÑEIRAS E COS 
COMPAÑEIROS
AMÓSASE DOMINANTE COAS COMPAÑEIRAS E COS 
COMPAÑEIROS
AMOSA SUBMISIÓN COAS COMPAÑEIRAS E COS 
COMPAÑEIROS
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ASPECTO SEMPRE ÁS VECES NUNCA

ESTÁ SOA/SÓ
MOLESTA AS COMPAÑEIRAS E COMPAÑEIROS
É APRECIADA/APRECIADO POLAS COMPAÑEIRAS E 
COMPAÑEIROS
SOFRE REXEITAMENTO
AS COMPAÑEIRAS E COMPAÑEIROS 
SOBREPROTÉXENA OU SOBREPROTÉXENO
PARTICIPA NOS XOGOS
SEGUE AS NORMAS DOS XOGOS
PREFIRE XOGOS TRANQUILOS
ORDENA O MATERIAL
CÚSTALLE ORDENAR O MATERIAL 
RESPECTA O MATERIAL
OBSERVACIÓNS:

O profesorado titor:
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5.5 Informes

Ao remate do período de adaptación elaborarase un informe onde quede recollido 
como se desenvolveu este. O dito informe pasará a formar parte do expediente do neno 
ou da nena e converterase ademais nun método efi caz para transmitirlles información 
ás familias. Estes informes serven de recoñecemento dos progresos efectuados.

Exemplo de informe de información ás familias:
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Querida familia:

Como xa pasaron moitos días desde que comezamos este curso escolar, 
queremos contarvos algunhas das cousas que vivimos na escola.

OS PRIMEIROS DÍAS...

PASADO UN TEMPO...

DESPOIS...

A VIDA COTIÁ NA MIÑA ESCOLA...

E TAMÉN...

Estas son algunhas das cousas que queremos contarvos a miña mestra e 
mais eu.

Sabarís-Baiona polo Nadal de 1996




