
4 EXEMPLOS DE 
PLANIFICACIÓN





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

73

4exemplos de planifi cación

PLANIFICACIÓN A2

FASE 1 Durante a matriculación, a familia é informada sobre o tipo de centro e as súas 
características máis salientables, verbalmente en primeiro lugar e por escrito pos-
teriormente, a través dun folleto informativo sobre a escola (A nosa escola) no 
que se recollen aspectos como: os órganos de goberno, as actividades xerais, as 
dependencias, os servizos... 

Nalgúns casos as familias e o alumnado (sobre todo o alumnado con NEAE) teñen 
un primeiro contacto co departamento de orientación para predeterminar as con-
dicións de escolarización máis idóneas e/ou para intercambiar informacións bási-
cas sobre alumnado e fórmulas de atención adecuadas. Este contacto previo pode 
ter lugar a petición das familias ou do centro, para isto detállase horario e data de 
entrevista/reunión, a partir dunha planifi cación acordada co departamento. 

O centro tamén ten previstas fórmulas de acollida para as familias estranxeiras e 
xeitos de mediación que faciliten a comunicación inicial.

Infórmase á familia sobre a existencia dunha xuntanza informativa xeral familias-
equipo de profesorado-xefatura do departamento de orientación, que se realizará 
a fi nais de maio ou comezos de xuño e para a que se comunicará por carta a orde 
do día, a data e a hora.

 Procúrase o contacto das novas familias coa ANPA, que tamén poderá achegar o 
seu punto de vista sobre o centro e sobre a participación nos órganos de goberno.

Sen ánimo de exhaustividade, presentamos unha serie de exemplos de planifi -
cación do proceso de adaptación que responden a diferentes contextos escolares 
(CEIP, escola unitaria, escola 0-3...)

2 Exemplifi cación dun CEIP
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FASE 2 Reunión inicial coas familias (do alumnado xa matriculado) na que se presenta 
o equipo de profesorado e as familias poderán aclarar as dúbidas. Basicamente 
informarase sobre o signifi cado do período de adaptación e a necesidade de co-
laboración familia-escola. Falarase e acordaranse as quendas de visita ás aulas de 
infantil de tres anos, así como as actividades que poderán facer nelas durante o 
mes de xuño. Comentarase a fi nalidade desta primeira aproximación á escola: que 
as cativas e os cativos teñan os primeiros contactos co centro, co alumnado e co 
profesorado acompañados pola familia; que tomen tamén contacto cos materiais, 
espazos e tempos da aula, para que non lles sexan totalmente estraños; permitir ás 
novas familias que poidan coñecerse e favorecer que se relacionen as nenas e os 
nenos durante o verán.

Proporáselles ás familias a posibilidade dunha visita do alumnado en quendas de 
non máis de seis alumnas e alumnos e da familia para que coñezan centro e pro-
fesorado durante unha semana na primeira quincena do mes de xuño. Pídeselles 
ás familias que compartan as actividades de aula e que procuren manter unha 
actitude favorable e que, despois da mesma, comenten cada visita coas fi llas e 
cos fi llos, que rememoren o que viron, as nenas e os nenos con quen xogaron, o 
profesorado que había... 

O alumnado actual participa na acollida das novas amiguiñas e dos novos ami-
guiños durante estes días, achegando a súa experiencia no centro e o seu coñe-
cemento de espazos e materiais, compartindo actividades... Previamente prepara a 
semana de acollida co profesorado de aula -un agasallo, unha actividade conxunta 
cuxo resultado permanecerá na aula ata setembro para o inicio das clases...- e 
organízase para amosar os espazos.

 A información verbal (con axuda dunha presentación informática) que se dá na 
reunión inicial coas familias é complementada cun folleto (Cando vaia á escola) 
con suxestións para ir preparando o inicio da escolarización.

FASE 3 Entrevista persoal coas familias en setembro para a que se facilitará día e hora e se 
lles entregará previamente ás familias un modelo de cuestionario/entrevista para 
que cubran os datos e o acheguen o día da mesma.

O profesorado recompilará datos relevantes sobre o alumnado e preparará coas 
familias a súa entrada. Trátase dunha entrevista cordial. Nesta entrevista a familia 
virá acompañada da nena ou do neno, o que lle permitirá ao profesorado observar 
como interactúa a familia coa súa fi lla e co seu fi llo, como se move polo espazo-
aula/centro, como reacciona... 

A preparación conxunta da entrada da nena ou do neno vailles permitir ás fami-
lias achegar suxestións, aclarar dúbidas e solicitar información ou facer calquera 
comentario sobre o comportamento da súa fi lla ou do seu fi llo que lles chame a 
atención nestes primeiros momentos.

O profesorado faralles chegar ás familias un folletiño que resuma as suxestións (Os 
primeiros días de escola).

 Ao fi nal da entrevista o profesorado disporá dun tempiño adicional para anotar os 
datos máis interesantes, que poderá completar noutros encontros e/ou entrevistas. 
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FASE 4 Os primeiros días de escola:

Nos primeiros momentos o alumnado acode ao colexio na compaña dalgunha per-
soa moi vinculada a el e que poida permanecer un pouco alí. Esta persoa poderase 
ir afastando a medida que non cumpra xa a súa presenza.

O alumnado entra por quendas, para que os integrantes de cada unha teñan a 
oportunidade de coñecerse, presentarse, percorrer os espazos, recoñecer as rutinas 
máis salientables, vivir os tempos máis importantes na escola inda que se faga en 
horario reducido...

Cada día entrará un pequeno grupo de cinco ou seis nenas e nenos como máximo 
e catro como mínimo, segundo criterios indicados con anterioridade coas familias 
(mantendo, se é posible, as quendas das visitas de xuño) e de acordo coa distribu-
ción realizada polo equipo de profesorado. Os grupos denominaranse: A, B, C, D.

A- 1ª quenda
B- 2ª quenda
C- 3ª quenda
D- 4ª quenda

A continuación o alumnado de cada quenda disporá duns días para irse coñecendo 
e interactuando, pero manterase aínda o horario reducido:

A+B
C+D
A+D
C+B

 O alumnado de tres anos non fi cará a xornada escolar completa durante o período 
de adaptación. As familias poderán vir buscar as súas fi llas e os seus fi llos antes e 
ir alongando pouco a pouco o tempo de permanencia.

De ser posible, faranse combinacións de tres grupos, coidando que existan posi-
bilidades varias de interrelación entre eles. Cando xa se considere pertinente e o 
alumnado se coñeza, incorporase todo o alumnado da aula en horario reducido.

 ABCD 

 As actividades deséñanse co obxectivo de que o alumnado coñeza as rutinas máis 
salientables da aula (saúdo, presentación, asemblea, control de asistencias, calen-
dario, escolla de recanto...), identifi que aquel espazo que vaia ser o seu persoal 
durante un tempo (colocando os carteis co nome, coa foto, co nome e coa foto... 
segundo corresponda), interactúe coas compañeiras e compañeiros, vaia estable-
cendo os hábitos e algunhas normas de convivencia básicas e iniciándose en fór-
mulas de resolución de confl itos. As actividades pretenden tamén que se poidan 
usar materiais diferentes para que os coñezan, manipulen, compartan e recollan 
adecuadamente. Nestes primeiros días a aula non estará chea de material, irase 
incorporando paseniño.

 A entrada por quendas fai que sexa precisa algunha tarefa que permita ser un nexo 
de unión cada un dos días en que as nenas e os nenos veñan á escola. A maioría 
das veces é unha historia en capítulos, que se vai narrando e completando con 
adhesivos a medida que pasa o período de adaptación. A historia permite o uso de 
cores, cola, lapis... A historia vai á casa para compartila con mamá e papa e regresa 
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co alumnado á escola. Remata cando todo o grupo-aula xa está incorporado á 
clase. Ademais da historia, son actividades apropiadas os xogos cooperativos de 
presentación e de saúdo.

FASE 5 É o fi nal do período de adaptación. Todo o alumnado se incorporará a horario com-
pleto. Realizaranse actividades de identifi cación de grupo (realización-elección de 
mascota de grupo, consenso de cartel de porta de aula, busca dun nome para o 
grupo-clase...).

Acordarase co alumnado un xeito de arquivar os traballos realizados durante todo 
o período xunto coa historia-nexo procurando mimar a parte estética. O alumnado 
poderá compartilos completos coas familias.

Durante esta fase rexistrarase a información que se recolleu durante todo o 
período nunha fi cha ou guía de observación do período de adaptación que pasará 
ao expediente do alumnado.
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PLANIFICACIÓN B3

FASE 1 No momento en que a familia vén á escola para solicitar a matrícula ou no momen-
to de entregarlle o sobre coa documentación...

- faise unha primeira presentación da escola

- entrégase un pequeno folleto no que se recollen datos xerais do centro 

- ensínanse as instalacións da escola

- respóndense as preguntas que se susciten

Cando as familias veñen entregar a documentación da matrícula do seu fi llo ou 
da súa fi lla, xa se lles fala de que no mes de xuño serán invitadas a unha primeira 
xuntanza para acollelas como membros da comunidade educativa. Recibirán unha 
chamada telefónica ou carta invitándoas á reunión a derradeira semana de xuño, 
ao remate das actividades escolares.

FASE 2 No mes de xuño, cando o alumnado xa está de vacacións, o profesorado planifi cará 
e realizará o encontro coas familias dentro do proceso de adaptación. As nais e os 
pais recibirán unha chamada telefónica ou carta invitándoas á reunión a derradei-
ra semana de xuño. Ao convidalos á xuntanza, recomendaráselles que non veñan 
acompañados dos seus fi llos ou fi llas.

Nesta reunión, que se fará en horario de tarde para que poidan asistir o maior 
número de familias, estarán como convidadas unha ou dúas familias que xa teñen 
as súas fi llas ou os seus fi llos nesta escola, unha persoa da asociación de nais e 
pais do centro, a orientadora ou orientador e o equipo directivo, e se for posible a 
titora ou titor do grupo ou grupos nos que se van incorporar as nenas e os nenos 
o vindeiro curso escolar.

Na xuntanza, ademais de darlles a benvida a esta escola infantil como nais e pais, 
tamén se presenta o centro como institución educativa, a súa organización e as 
persoas que traballan nel. 

O profesorado fará unha introdución inicial sobre o período de adaptación e as 
familias asistentes como invitadas contarán a súa experiencia da chegada á escola 
da súa fi lla e do seu fi llo o curso pasado. Farase un avance do posible calendario de 
setembro segundo o calendario escolar ofi cial para o vindeiro ano académico.

Presentaranse as persoas membros da ANPA da escola, así como as súas activi-
dades e propostas como asociación, e invitarase ás familias novas a asociarse e 
participar.

Ao remate da xuntanza, entrégase un folleto cos temas tratados e unhas pequenas 
orientacións para preparar coas súas fi llas e cos seus fi llos a chegada á escola infantil. 
Antes de rematar, convídase aos asistentes a coñecer o centro en todas as súas insta-
lacións, así como a facer as preguntas e as aclaracións que consideren oportunas.

FASE 3 No mes de setembro, por carta ou con chamada telefónica, invítase a todas as 
familias da escola a participar nunha nova xuntanza que denominamos de presen-
tación e planifi cación do curso escolar. Benvidas e benvidos á escola infantil...

3 Escola infantil de tres ou seis unidades
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Nesta xuntanza, na que xa participan as familias novas e as de continuidade no 
centro, amósase o calendario escolar, o plan xeral anual, o profesorado do centro 
e a fórmula de chegada do alumnado á escola. Ao ter o centro aulas-titoría mixtas 
con alumnado de 3, 4 e 5 anos, segundo a matrícula de cada ano escolar, pode 
darse o caso de que varias aulas fagan período de adaptación ao mesmo tempo.

Co alumnado de continuidade faise un plan de acollida no que se planifi can, tanto 
o día de chegada á escola, como as actividades a realizar. En canto ao alumnado 
novo que virá a un grupo con historia escolar, planifícase a chegada individual-
mente en canto ao horario e ao calendario.

Rematada a xuntanza xeral, entregaráselle a cada familia un folleto no que se re-
collen os aspectos tratados. Esta xuntanza non durará máis de 30 minutos e, como 
na de xuño, pediráselles ás familias que o alumnado non asista.

A continuación, para poder planifi car e adaptar o calendario e o horario, ao re-
mate da xuntanza xeral, cada titor ou titora irá co seu grupo de nais e pais á aula. 
Poderanse realizar axustes e adaptacións do planifi cado inicialmente segundo se 
acorde coas familias. Entregaráselle a cada unha, por escrito, o día e hora para que, 
conxuntamente, familia e nena ou neno veñan á escola para unha entrevista, para 
coñecer o centro e a súa mestra e mais para deixar algunha pegada do seu paso 
pola escola no colgadoiro, no armario, nas gabetas...

Nesta xuntanza posterior de aula daráselle tamén a cada familia o calendario e 
horario de acollida para o alumnado de continuidade no centro e o calendario e 
horario de adaptación para o alumnado novo, así como algunhas orientacións para 
que a chegada á escola dos seus fi llos e das súas fi llas sexa o máis doada posible. 
Non debemos esquecer ter en conta, á hora de elaborar o horario e calendario, as 
relacións de amizade ou familiares do alumnado novo, xa que vir o mesmo día, ou 
vir á escola, na compaña dalgún neno ou dalgunha nena que se coñeza é bo, dá 
seguridade e resulta cómodo para as familias.

FASE 4 Chegada do alumnado á escola infantil.

O alumnado de continuidade no centro virá dende o primeiro día en xornada com-
pleta e os nenos e as nenas novas farán a súa chegada á escola de xeito progresivo 
segundo o acordado coas familias e tendo un horario reducido de 2 ou 3 horas 
durante os días que se decidisen no calendario do centro, axustándose ao calen-
dario escolar ofi cial.

Ao remate da xornada fanse as entrevistas para recibir a nena ou o neno coa súa 
familia co fi n de coñecerse, deixar algunha pegada no centro (colgadoiro, muda, 
nome) e na aula (nome, foto, armario...) xa que ao día seguinte o alumnado virá á 
aula e coñecerá os seus compañeiros e as súas compañeiras.

Falar e preparar co alumnado de continuidade a chegada de cada un dos nenos e 
de cada unha das nenas é de grande axuda para quen chega de novo. As nenas e 
os nenos poden ter preparada coa súa mestra ou co seu mestre unha cantiga de 
saúdo, unha actividade colectiva e aquelas outras actividades que se consideren 
axeitadas e necesarias para estes primeiros momentos de chegada.

As familias acompañarán a súa fi lla ou o seu fi llo á aula e poden quedar un pouco 
de tempo se se considera necesario. 
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FASE 5 Cando todo o alumnado do centro estea nas aulas, poderemos dicir que o período 
de adaptación está en marcha, que empezamos a camiñar xuntas e xuntos, que nos 
imos coñecendo paseniño, que podemos ter días ou tempos malos, pero... que o 
estamos intentando e que o facemos en boa compaña.

Hai unha última fase de refl exión e de valoración de como se desenvolveu o pro-
ceso, dos documentos e estratexias empregados, das persoas que participaron... do 
que pasou, do que puido pasar, das preguntas, dos acordos, das modifi cacións e de 
propostas de mellora. De ler e reler o que se recolleu por escrito, das propostas e 
actividades planeadas, das realizadas e de mil e unha preguntas...

Podería ser este un bo momento, que podemos denominar “Pasados uns días...”, 
para manter unha entrevista con cada familia. Para esta entrevista pódese elaborar 
un informe sinxelo, aberto e adaptado para cada neno ou cada nena, no que se 
recollan informacións e refl exións destas primeiras xornadas e que lles será entre-
gado ás familias ou que nos servirá de guía para o encontro, no que imos intercam-
biar informacións, opinións. A información por escrito da chegada á escola pode 
ser recollida no informe trimestral, xa que consideramos que os períodos de tempo 
do alumnado son longos e os cambios levan, nunca mellor dito, o seu tempo...

Estas entrevistas complementaranse, durante os primeiros días, con comentarios 
informais ás familias do alumnado nas horas de saída e entrada acerca de aconte-
cementos salientables.

O equipo docente fará ademais unha valoración-refl exión de todo o proceso 
que formará parte da memoria fi nal do centro e proporanse medidas de mellora, 
adaptacións e mesmo se recollerán as achegas das familias. Facer unha valoración 
xeral do proceso de adaptación é necesario para que a teoría e a práctica se atopen 
coa realidade e, a partir dela e do que acheguen os datos e suxestións, facer 
propostas de mellora e modifi cacións no plan para o desenvolvemento do período 
de adaptación.
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PLANIFICACIÓN C4

FASE 1 Xuntanza e entrevistas coas familias:

 Dar a información necesaria ás familias que lles permita entender a escola como 
o lugar apropiado para a súa fi lla e o seu fi llo. A nai e o pai necesitan saber que 
ocorre, que fai, que lle fan.

FASE 2 As criaturas visitarán, antes da súa incorporación, a escola. 

FASE 3 A acomodación aos horarios e ritmos habituais da escola farase de forma progre-
siva.

O primeiro día o neno ou a nena virá cunha ou cun acompañante familiar, e este 
non deixará a criatura na escola, senón que permanecerá nun espazo á parte, pa-
rado nunha zona da aula, sen desprazarse por ela:

ü  Nesa parte, próxima á porta, non hai máis obxectos que as cadeiras 
onde sentan nais, pais e mais fi llas e fi llos, situados ademais de xeito 
que quedan observando o resto da sala.

ü  Ningunha persoa adulta “arrastra” a neno ou a nena a separarse da 
súa nai ou do seu pai.

ü  Sen brusquidades, pero con convición, as e os acompañantes impi-
den que o seu fi llo ou a súa fi lla empregue ningún obxecto na “zona 
das familias” e incitan as nenas e os nenos, co seu propio modelo, a 
observar o que fan as criaturas que están xogando.

Os nenos e as nenas poderán afastarse cara á zona de xogo e regresar cantas veces 

o desexen á “zona das familias”. 

FASE 4 As e os acompañantes abandonan a aula cando o neno ou a nena dá signos eviden-
tes de moverse con liberdade nos espazos de actividade e ten contactos persoais co 
educador ou educadora que lle permiten identifi calo como “alguén co que se pode 
contar”.

 Estas primeiras saídas faranse avisando previamente as criaturas e regresando in-
mediatamente, deixando ademais na aula algún elemento persoal ben visible, para 
que elas poidan estar seguras de que os seus pais ou nais van volver inmediata-
mente.

 Estes momentos de separación iranse alongando progresivamente.

FASE 5 Darase por rematado o proceso de adaptación cando existan sinais evidentes de 
que a criatura xa non vive a situación como algo ameazante (sabe o que ocorre e o 
que non ocorre; recoñece os distintos roles, espazos, materiais e códigos lingüísti-
cos...) e pode afrontar a situación sen angustia.

4  Segundo proposta recollida no artigo “La seguridad emocional en la Educación Infantil” de Vicenç Arnaiz 
incluido na publicación “Educación Infantil. Orientaciones y Recursos (0-6 años).Editorial Praxis.
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PLANIFICACIÓN D5 

FASE 1 Comeza algunha semana antes do período de matriculación e remata ao fi n deste.

Cando no taboleiro da porta de entrada se pon un anuncio coas datas e documen-
tación precisa para a matrícula, esta información chega en pouco tempo a toda a 
parroquia.

As familias achéganse na hora prevista para atendelas, na exclusiva, ou ás veces 
na hora do recreo.

 Nesta fase reciben información sobre o proceso de matriculación, así como sobre 
as características e horarios do centro. Tamén quedan avisadas para unha reunión 
conxunta con todas as familias do alumnado novo a principios de xuño. Esta re-
unión confírmase telefonicamente uns días antes.

FASE 2 A reunión conxunta ten lugar na aula e, alí, as familias teñen oportunidade de 
coñecer os distintos espazos e materiais e como son utilizados para conseguir os 
obxectivos da educación infantil.

É o momento de interesar os pais e as nais no proxecto da escola para contar coa 
súa futura colaboración.

Fálase da importancia do período de adaptación e dánselles pautas e recomen-
dacións para o verán sobre autonomía (hixiene, vestido, chupete, alimentación, 
control de esfínteres...). As familias teñen ocasión para expor as súas dúbidas e 
temores nestes temas.

Establécense quendas para visitar o centro durante o recreo, aínda que a visita 
pode ampliarse cunha pequena sesión posterior se o neno ou a nena así o decide.

Nestas visitas, o alumnado máis vello acolle o novo, que algunhas veces serán as 
súas propias irmás e os seus propios irmáns, familiares ou veciñas e veciños. Este 
terá así as primeiras experiencias co grupo, cos materiais e cos espazos dende a 
proximidade tranquilizadora do familiar que o acompaña.

FASE 3 Nos primeiros días de setembro lévanse a cabo as entrevistas individuais coas fa-
milias, nas que se recolle a información relevante sobre as alumnas e os alumnos 
e se propoñen as quendas e horarios para a entrada graduada, tendo en conta as 
relacións de parentesco ou de veciñanza entre o alumnado, a data de nacemento e 
a experiencia previa ou non nunha gardaría.

Coméntanse as estratexias e actitudes que dende a familia van favorecer a adapta-
ción da nena ou do neno á escola.

FASE 4 Empeza o curso só co alumnado de 4 e 5 anos, co que se realizan actividades para a 
adaptación a un novo ano académico retomando a historia do grupo interrompida 
polo verán.

Coa incorporación graduada, cada día accede unha nova alumna ou un novo alum-
no, agás no caso de que veñan xa á escola irmás e irmáns ou veciñas e veciños 
con quen teñan unha forte relación, que poderían entón incorporarse na mesma 
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quenda. Os venres non hai incorporacións novas para que non se vexan cortadas o 
primeiro día por unha fi n de semana.

Como a media de matrículas novas nun curso raramente excede de 6, nunha quin-
cena estaría rematado o proceso de incorporación.

Debido ás estreitas relacións escola-familias que se dan nunha unitaria, a presenza 
dunha persoa familiar na aula non acostuma ser necesaria.

O tempo de presenza na aula é de 2 horas ata a que está todo o alumnado incor-
porado ao centro, pero o horario de entrada e de saída pode variar. Normalmente é 
de 10 a 12, pero pode facerse de 9 a 11 se así se favorece ás familias para compartir 
transporte, por exemplo.

A semana seguinte auméntase unha hora para todo o alumnado que se adapte 
normalmente, que os últimos días do mes virá xa a tempo completo.

Neste tempo o alumnado ten oportunidade de vivir as rutinas e actividades máis 
habituais, como a asemblea, o traballo de grupos, os recantos, a merenda, o recreo... 
aínda que en tempos máis reducidos.

FASE 5 Vai dende que o alumnado se incorpora a tempo completo ata que se considera 
que está adaptado á escola.

Neste tempo, a información diaria sobre a evolución de cada alumno ou cada 
alumna compártese coas familias na hora de recollida, de maneira que se poidan 
acordar conxuntamente as novas medidas a tomar no caso de que a evolución non 
sexa satisfactoria.

Esta información queda recollida nunha fi cha de observación do período de adap-
tación que pasará a formar parte do expediente da alumna ou do alumno.

Luns Martes Mércores Xoves Venres

Só de 4 e 5 anos Só de 4 e 5 anos  A  2 horas  A+B  2 horas  A+B  2 horas

 A+B+C
2 horas

A+B+C+D
2 horas

A+B+C+D+E
2 horas

A+B+C+D+E+F
2 horas

A+B+C+D+E+F
2 horas

A+B+C+D+E+F
3 horas

A+B+C+D+E+F
3 horas

A+B+C+D+E+F
3 horas

A+B+C+D+E+F
4 horas

A+B+C+D+E+F
4 horas
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PLANIFICACIÓN E6

FASE 1 No mes de xuño, cando as familias ratifi can a matrícula, son convocadas por te-
léfono para acudiren a unha xuntanza na escola. Pídeselles que nesa ocasión non 
veñan coas fi llas e cos fi llos. Nesa xuntanza ten lugar:

•  A presentación do equipo educativo do centro

•  A entrega dun folleto informativo sobre as características do centro dende punto 
de vista da xestión e das normas

•  Unha proxección Power Point simultánea con fotos de distintos momentos e 
actividades da escola

•  A presentación do estilo do centro; isto é, as ideas que sobre a crianza e educa-
ción dos nenos e das nenas ten o grupo de docentes.

•  As liñas básicas de como se vai desenvolver o período de adaptación e o que 
supón para todas as persoas implicadas.

•  Unha visita a todas as dependencias do centro, guiado cada grupo familiar pola 
persoa docente que vai ser a titora ou o titor dos seus fi llos e das súas fi llas.

•  A convocatoria individualizada para realizar as entrevistas de presentación ini-
ciais nos primeiros días de setembro.

•  A demanda ás familias de fotografías do neno e da nena e das súas familias para 
personalizar o seu armario, berce... e para compoñer os álbums da familia que se 
van colocar nas aulas dende os primeiros días da escola.

•  A entrega dunha carta-cuestionario onde lles pedimos que nos relaten como 
ven o carácter do seu cativo ou da súa cativa, en que momento madurativo está, 
que cousas debemos coñecer sobre o seu contorno familiar, o que non lle gusta 
xantar, como se calma ou resolve os confl itos, etc.

FASE 2 •  As entrevistas son concibidas como primeiro encontro da educadora co neno 
ou coa nena en presenza da súa nai e moitas veces da avoa. Por iso analiza-
mos antes que nada como viven as criaturas esta primeira entrada nun espazo 
descoñecido, como se desenvolven nel. Tamén sentimos o seu rexeitamento ou 
aceptación ao ser collidas ou collidos no colo ou simplemente co achegamento 
cariñoso da educadora ou do educador. Escoitamos as inquedanzas da familia, 
que xa son moito máis ansiosas toda vez que o momento da separación se pro-
ducirá nuns días.

•  O persoal docente comenta coa familia a carta que esta escribiu, matizando de-
talles e anécdotas que lle son precisos para o día a día: se a nena ou o neno non 
tolera que lle cambie os cueiros unha persoa estraña, que adoita adormecer cun 
pano por riba da cara...

6  Exemplifi cación dunha escola 0-3
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•  Recibimos as fotos que as familias nos trouxeron e amosámoslles ás familias 
como se desenvolve a xornada, contextualizando no espazo cada momento sig-
nifi cativo.

•  Negóciase, dentro do factible, e fáiselle entrega á familia do calendario indivi-
dualizado de adaptación. 

FASE 3 •  Se ben o centro abre as súas portas ás 8 am, as criaturas en adaptación nunca 
entran antes das 9 am. 

•  Se a educadora-titora ou o educador-titor non ten que facerse cargo de alumna-
do veterano, recibe persoalmente as familias e acompáñaas ata a aula. No caso 
contrario, a directora ou o director e a educadora ou educador de apoio fanse 
cargo de recibir persoalmente a cada familia e acompañala ata a súa aula.

•  Unha fi gura de apego pode permanecer na aula algún tempo e xogar con todas 
as nenas e todos os nenos.

•  Lembrámoslle á familia a importancia da puntualidade no momento da recolli-
da.

•  Diante das preguntas ansiosas da familia (“como estivo?, chorou?”) respondemos 
sincera e tranquilizadoramente, lembrando que estes son os primeiros pasos. 

•  Na primeira semana, se non hai alumnado veterano, a educadora-titora ou o 
educador-titor faise cargo da entrega.

FASE 4 •  Cada luns, durante tres semanas, prodúcense novas incorporacións á escola e 
vaise aumentando progresivamente o tempo de estadía nela:

1ª semana: horario de 9 a 11,30 h-> actividades 

2ª semana: horario de 9 a 13 h-> actividades + xantar 

3ª semana: horario de 9 a 15 h-> actividades+xantar+ descanso

• A incorporación paulatina do alumnado contempla a chegada cada semana de 3 
ou 4 nenos e nenas menores de dous anos e a de ata 5 ou 6 no caso dos maiores 
de dous anos.

• Ás familias “veteranas” ofértaselles a posibilidade de facer un período de adapta-
ción (algo máis breve que o normal) se (coñecidas do curso anterior as implicacións 
do proceso) desexan “repetir” ou mesmo son elas as que o propoñen.

• Se nun grupo hai bastantes alumnos “veteranos” ou alumnas “veteranas”, non se 
produce ningunha incorporación nova ata a segunda semana.
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FASE 5 •  En outubro, unha vez incorporada a totalidade do alumnado, cada educadora 
ou educador mantén unha xuntanza coas familias do seu grupo de nenas e de 
nenos. Repásanse os procesos que se están a producir en cada caso, coméntanse 
as manifestacións que se dan na casa, tentan calmarse as dúbidas e inquedanzas 
daquelas familias con fi llos e fi llas que aínda protestan, choran ou andan tristes.

•  Moitas veces esta última fase non pode darse por pechada en todo o primeiro 
trimestre, dadas as grandes implicacións emocionais que para as nenas peque-
nas e os nenos pequenos e para a súa familia ten a primeira separación. Temos 
que ter en conta, ademais, que unha criatura menor de 3 anos pasa ata 8 horas 
nunha escola de primeiro ciclo, desenvolvendo todas as funcións principais da 
súa vida: a aprendizaxe, a socialización, a nutrición, o aseo e o descanso. Unha 
escola 0-3 é un centro educativo, pero tamén residencial.




