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3organización do período de adaptación

O período de adaptación debe ser considerado como unha necesidade do 
alumnado e a súa planifi cación debe ser coidadosa para que a escola non se 
converta nunha ameaza á seguridade emocional das criaturas.

Que elementos poderían interromper o proceso de adaptación e, polo tanto, 
debemos considerar?

❚ O descoñecemento do espazo físico

❚ As difi cultades para relacionarse coas e cos iguais

❚ A inexperiencia diante das tarefas escolares

❚ A sensación de abandono, de perda

❚ A falta dun concepto temporal que permita unha espera tranquila

❚ A imposibilidade de construírse un mapa cognitivo espacial do lugar e 
distancia que separa os nenos e nenas das súas casas

❚ A ruptura cos hábitos alimentarios, de limpeza, de sono... da vida familiar

❚ A perda de elementos de privacidade nun contorno en que priman os 
esquemas colectivos sobre os individuais

❚ A menor atención prestada polo profesorado, pois xa non é unha atención 
en exclusiva. 
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Un plan de adaptación contempla:

UN ANTES ...

■  Deseño do plan de adaptación, tendo en conta o PAT, o RRI, o PEC, o Plan 
de convivencia e recolléndoo na PXA.

■  Análise deste polo profesorado, debate e achega de modifi cacións e de 
adaptacións necesarias para cada curso e grupo.

■  Desenvolvemento do plan: calendario, horarios, agrupamentos, tarefas que 
cómpre realizar, documentos que hai que elaborar ou reelaborar, persoas 
que van participar...

UN DURANTE ...

■  Seguimento e adaptación do calendario e propostas.

■  Intercambio de informacións e participación das persoas implicadas.

■  Seguimento do proceso, rexistros que se van realizar, adaptacións e axustes 
necesarios no día a día.
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UN DESPOIS...

■  Avaliación e propostas de mellora de cara a cursos sucesivos, logo dunha 
xuntanza do equipo de profesorado coa xefatura de estudos e coa xefatura 
do departamento de orientación, de ser o caso, onde se deberá:

❚   Observar e recompilar datos para analizar e refl exionar sobre como foi 
a adaptación do alumnado

❚   Detectar os erros: temporais, de planifi cación, organizativos...

❚   Analizar as xuntanzas, tanto coas familias como entre o profesorado: 
observar o contido, a linguaxe utilizada, a asistencia, a efectividade, 
a convocatoria, a orde do día ou guión da reunión, se o horario foi 
accesible para as familias, o clima de cordialidade, a documentación 
entregada (tanto a asistentes como a non asistentes), o fomento da 
participación, os espazos...

❚   Analizar os documentos e a súa utilidade

❚   Comentar as intervencións persoais

❚   Observar se a escola dispuxo de fl exibilidade abonda para adaptarse ao 
alumnado e á súa diversidade.

❚   Recoller todo nun informe fi nal sobre o período.

■ Intercambio da información coas familias nunha xuntanza, nunha entrevista 
e mesmo coa achega dun pequeno documento que recolla as informacións 
sobre o proceso realizado polo seu fi llo ou pola súa fi lla e no que tamén 
se recollan aspectos da vida do grupo e de nenos e nenas que comparten 
aula-titoría coa súa cativa ou co seu cativo.
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3.1 Aspectos metodolóxicos para ter en conta

Nesta alínea tentaremos recoller o que se pode e se debe facer para que a 
preparación da incorporación sexa efi caz, axeitada e favoreza a adaptación e a 
integración do neno e da nena...

En canto á temporalización

As actividades do período de adaptación terán lugar durante os meses de xuño 
(do curso anterior á escolarización) e setembro: 

■ No mes de xuño iniciaranse os primeiros contactos de alumnado e familias 
co centro e co profesorado.

■ No mes de setembro terán lugar as entrevistas en profundidade e o proceso 
de incorporación do alumnado.

En canto ao horario...

■ Estará ben perfi lado.

■ O tempo de permanencia de cada criatura contemplará todos os momentos 
da xornada para que se interioricen, permitindo instaurar algúns hábitos e 
rutinas. Con espazos temporais ben diferenciados e remarcados (entrada, 

recreo, xantar, descanso, saída...). A adquisición 
de rutinas axuda os nenos e as nenas nas súas 
aprendizaxes e estimula a súa percepción 
temporal.

■ Admitirá a regulación interna da vida do 
grupo-aula, permitindo establecer pactos, 
chegar a consensos co alumnado acerca das 
actividades que se van realizar...

■ Debe ser fl exible na entrada e saída, pero con 
límites claros.

■ Coidaranse especialmente as entradas, as 
saídas e os momentos de xogo no patio.



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

51

En canto á incorporación...

■ Será específi ca ou individualizada. Farase en momentos diferentes ao resto 
do alumnado do centro.

■ Será progresiva. Convén poder facer un horario máis curto neste período 
para evitar xornadas excesivamente longas e ir ampliando o tempo de 
permanencia de xeito fl exible e gradual, respectando o ritmo de cadaquén 
para asimilar as novas situacións. Informarase ás familias dende o primeiro 
momento de que o horario reducido terá unha duración limitada.

■ Será personalizada. Deben poderse concibir períodos de adaptación 
diferenciados cando as características de determinado alumnado ou as 
circunstancias familiares así o aconsellen. O período de adaptación ten 
unha duración diferente para cada alumna e cada alumno, dependendo 
das circunstancias persoais, do apoio familiar e da capacidade da escola 
para achegarse ás súas peculiaridades e personalidade.

■ Será paulatina. Farase en grupos reducidos para que a educadora ou 
educador poida dedicarlle tempos máis personalizados a pequenos grupos 
de alumnas e alumnos nos momentos iniciais da acollida.

■ Contará con tempo de permanencia fl exible para o alumnado.



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

?

52

En canto aos espazos da aula:

O ambiente físico xoga neste período unha enorme importancia, xa que as 
nenas e os nenos descobren un novo espazo que deben facer seu. É importante 
que o achegamento á escola resulte pleno de seguridade, atraente, que favoreza a 
diversidade de movementos e permita salvagardar a propia intimidade, favorecendo ao 
mesmo tempo o establecemento de relacións espontáneas. Así, o espazo debe cumprir 
os seguintes requisitos:

■ Ser de fácil acceso.

■ Estar deseñado adecuadamente e de acordo coas actividades que se van 
desenvolver nel.

■ Estar preparado de forma funcional, de xeito que os nenos e as nenas poidan 
facer as súas aproximacións aos xogos e a outras actividades, entre elas as de 
relación.

■ Ser acolledor e fl exiblemente ambientado, sen estar totalmente defi nido, de xeito 
que se deixe a posibilidade de que os nenos e as nenas participen da súa creación, 
aspecto este que facilitará o sentírense e viviren o espazo como algo propio.
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■ Estar ben equipado, “cheo” de mensaxes, de cousas interesantes, que 
dean resposta ás esixencias socio-afectivas, lúdicas e cognoscitivas das 
criaturas.

■ Ter recantos ou zonas ben defi nidas, estar dotado de mobiliario e de 
materiais. Cumprirá establecer normas de uso, paulatinamente traballadas 
e adaptadas ao alumnado, que poden ser recollidas en carteis, nunha barra 
de rutinas...

■ Contar cun espazo que lles permita ás criaturas ter os seus obxectos de uso 
persoal. Este deberá estar claramente identifi cado e ser de fácil acceso e 
seguro.

■ Sería conveniente contar cun espazo onde se puidesen expoñer as fotos 
das criaturas, e a ser posible das súas familias. O impacto que no neno 
ou na nena pode causar o momento da súa incorporación á escola pode 
suavizarse canto maior sexa o número de situacións concretas que 
testemuñan a existencia dun lazo de unión entre a casa e a escola. É unha 
maneira de axudarlle a fi xar os seus recordos e ir afi rmando, pouco a pouco, 
a consciencia de estar na casa ou na escola.

En canto aos espazos comúns...

■ Os corredores estarán ambientados con sentido estético (por exemplo, con 
traballos realizados por outros nenos e outras nenas da escola aos que pouco 

a pouco se sumarán os dos novos cativos e novas 
cativas quen empecen a deixar as súas pegadas, 
completando e enriquecendo o que lles regalaron).

■  Débese asegurar a accesibilidade aos lavabos e 
servizos. As criaturas saberán da súa localización. 

■  Unha actividade moi útil será a de realizar visitas 
aos diferentes espazos do centro (biblioteca, 
ximnasio, comedor, aula de informática...). 
Con estas primeiras exploracións as criaturas 
empezarán a tomar conciencia do ambiente no 
que se atopan. 

En canto ás actividades...

■  Planifi caranse algunhas específi cas para adaptarse 
ao horario e para ir desenvolvendo unha certa 
conciencia temporal, de afi anzamento das 
rutinas espazo-temporais. Estableceranse rutinas 
paulatinamente introducidas, signifi cativas e 
axeitadas.
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■ Presentaranse outras específi cas que axuden na adaptación ao espazo e para ter puntos 

de referencia persoal nun espazo común.

■ Contarase con actividades para integrarse no grupo e para sentirse protagonista. 

Débense elixir aquelas que favorezan o vínculo da persoa docente coas nenas e cos 

nenos, dos nenos e das nenas entre si e do alumnado coa escola.

■ Programaranse actividades para achegarse á tarefa escolar, presentando os materiais, 

as técnicas... consideradas tradicionalmente escolares.

■ Planifi caranse actividades de enlace casa-escola; é dicir, actividades que se inicien na 

escola e poidan completarse na casa e algunhas da casa que poden ser completadas 

e/ou realizadas na escola.

■ Ao fi nal da xornada escolar establecerase un tempo de lembranza do feito no día, para 

retomar a conversa ao regreso no día seguinte.

■ Se decidimos no Plan da escola que as familias pasen uns intres acompañando as 

criaturas na aula, programaremos tamén actividades para implicalas, de xeito que non 

se sintan fóra de lugar e así eviten apoiar só o seu fi llo ou a súa fi lla. 

En canto aos materiais e recursos a empregar...

■ Debe facerse unha selección coidada e acorde cos obxectivos do período e o alumnado 

que o vai empregar, tendo en conta a diversidade das nenas e dos nenos.

■ Estará disposto e preparado antes da chegada do alumnado, e mesmo poderemos 

preparalo con eles e con elas algún día anterior. Non esquezamos a sorpresa e maxia 

na presentación dos materiais, en caixas, tapados con teas... Podemos facer que chegue 

á aula nunha maleta, nunha carta que nos entrega o persoal subalterno...

■ Contarase con materiais sufi cientes, suxestivos e interesantes, polivalentes nas súas 

posibilidades de xogo e de uso.

■ Presentarase ben estruturado e irase engadindo máis, pouco a pouco. Mesmo facendo 

a listaxe co alumnado ou indo a buscalo ao almacén.

■ Estará ben disposto e accesible para facilitar hábitos de recoller e de buscar cando sexa 

preciso.

■ Terase en conta a incorporación de elementos afectivos de cadaquén.
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■ Estableceranse por consenso normas de uso en común e faranse públicas para que 
todas e todos as poidan coñecer e lembrar, mesmo as familias e outras nenas e outros 
nenos.

En canto á relación coas familias...

■ Establecerase unha visita previa ao centro despois da matriculación, na que se lles fará 
entrega de folletos informativos para ir preparándose coas fi llas e cos fi llos no verán.

■ Programaranse xuntanzas iniciais para establecer pautas de funcionamento, 
informacións xerais da escola, obxectivos, características... (segundo as indicacións do 
PAT). 

■ Comunicaráselles ás familias esta xuntanza a través dunha carta, chamada de teléfono, 
correo electrónico, nota...

■ Manterase intercambio de información formal e informal sobre como se desenvolve 
a adaptación. Pódese empregar un informe narrativo aberto, mixto ou mesmo 
acompañado de fotos e debuxos e expresións dos nenos e das nenas... ou unha 
entrevista persoal.

■ Nas entrevistas iniciais en setembro, farase entrega dun segundo folleto de suxestións 
para os primeiros días...

Libros que poden axudar:

 Na biblioteca:

-  Tibilí, el niño que no quería ir a la escuela. Editorial 
Juventud

-  Cómo comportarse en la escuela. Editorial Gemser

- Mi primer día. Editorial Parenting

-  Sara no quiere ir al colegio.  Editorial Edelvives

-  Hasta la tarde. Ed. Corimbo

-  Mi primer día de colegio. Ed. Timun Mas

-  La escuela infantil. Ed. Sm saber / mundo maravilloso.

- El colegio. Ed. SM

- El gran libro de la escuela. Ed. Juventud

- En el cole. Ed. Casterman

- Arromba o teu colexio. Ed.  do Cumio

- ¡ Al cole! Ed. Susaeta

- Tom va a la escuela. Ed. Esin, S.A.

- Mi escuela. Ed. Parramon

- El primer día de escuela. Ed. Juventud

-  O nome dos compañeiros. Ed.  Mundo Miudo-Noguer.
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3.2 Fases do proceso de adaptación

Desenvolveranse varios períodos nos que a colaboración e participación de 
todos os recursos humanos e materiais do centro serán fundamentais:

Nestas fases desenvolverán as funcións seguintes:

 Equipos directivos:

❚ Recibir as familias durante a matriculación e realizar unha función informativa básica de como é a escola. 
❚ Comentar coas familias os aspectos máis relevantes sobre o centro, o seu funcionamento...
❚ Facer a presentación do profesorado ás familias.
❚ Procurar que a organización do centro favoreza o bo desenvolvemento do período de adaptación e as axudas necesarias.
❚ Contribuír á mellor integración do alumnado no seu grupo-clase e na escola a través de propostas para o plan de adaptación acordes 

coas características do centro.
❚ Colaborar no desenvolvemento do plan de adaptación coas medidas que cumpran.
❚ Colaborar coa xefatura do departamento de orientación e cos titores e titoras na organización do período de adaptación.
❚ Estimar e destinar o orzamento preciso para que a comunidade escolar dispoña de materiais e de recursos que favorezan a 

posta en práctica das medidas organizativas, metodolóxicas, etc. máis acodes coa atención do alumnado durante o período de 
adaptación.

❚ Mediar entre profesorado, familias... para que se produza unha boa adaptación escolar.
❚ Coordinar a actuación do profesorado titor, especialista e de apoio durante o período de adaptación para que este sexa máis efi caz.
❚ Participar nas actividades de acollida que favorezan a integración do profesorado novo no centro, sobre todo daquel que teña que 

desenvolver plans de adaptación e acollida.
❚ Programar co profesorado as xuntanzas informativas coas novas familias.
❚ Deseñar, conxuntamente co departamento de orientación, iniciativas que supoñan a optimización de recursos materiais e humanos 

do centro que fagan máis efi caz o período de adaptación.
❚ Promover actividades informativas que impliquen as familias do alumnado novo no centro; proporcionar medios, tempos e espazos 

adecuados para tal fi n.
❚ Cooperar coa comunidade educativa favorecendo canles de comunicación cada vez máis fl uídas entre familia e escola.

ANPA:

❚ Recibir as familias novas.
❚ Informar sobre os distintos servizos xestionados e organizados pola ANPA.
❚ Informar sobre a participación e a asociación, sobre as vantaxes e os inconvenientes.
❚ Achegar as súas experiencias de cursos anteriores sobre a adaptación.

Departamento de orientación:

ALUMNADO
❚ Atender as necesidades individuais e persoais de orientación que o alumnado novo no centro poida amosar. Atender o alumnado 

nun momento tan importante como é o da súa incorporación á escola
❚ Atender os requirimentos relacionados coas NEAE do alumnado, identifi cando as potencialidades, levando a cabo as avaliacións 

psicopedagóxicas iniciais precisas, concretando pautas de actuación durante a adaptación e modifi cando as que se necesiten. Facer 
suxestións sobre o proceso de adaptación do alumado con NEAE.

❚ Axudar á mellor integración do alumnado no seu grupo-clase e na escola a través de propostas para o plan de adaptación acordes 
coas características do centro.

❚ Colaborar no desenvolvemento do plan de acción titorial e, máis en concreto, no plan de adaptación que forma parte del, de maneira 
que contribúa ao desenvolvemento harmónico do alumnado do centro.

❚ Contribuír á atención á diversidade nas aulas, realizando propostas e suxestións pertinentes para estes primeiros momentos.
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❚ Coordinar accións que favorezan o paso do alumnado do primeiro ciclo de educación infantil ao segundo.
❚ Identifi car as NEAE de xeito temperán, co fi n de que o alumnado poida ser atendido de acordo coas súas características 

específi cas.

CENTRO E PROFESORADO

❚ Colaborar co profesorado na elaboración do plan de adaptación como elemento do plan de acción titorial.
❚ Asesorar o profesorado no desenvolvemento do plan de adaptación. Cooperar cos titores e titoras para que desenvolvan de 

xeito efi caz o plan, facendo fi ncapé nos contidos relacionados coa resolución pacífi ca de confl itos, coas habilidades sociais, coa 
igualdade entre os sexos, coa interculturalidade...

❚ Facerlle suxestións ao profesorado sobre o proceso de adaptación do alumado con NEAE.
❚ Colaborar coa xefatura de estudos e coas titoras e titores na organización do período de adaptación.
❚ Asesorar e ofertarlle á comunidade escolar materiais e recursos que favorezan a posta en práctica das medidas organizativas, 

metodolóxicas, etc. máis acordes coa atención á diversidade durante o período de adaptación.
❚ Asesorar o profesorado sobre a elaboración de documentación acerca do período de adaptación, sobre todo no que atinxa á 

atención á diversidade.
❚ Colaborar na avaliación do plan de adaptación.
❚ Mediar, cando sexa preciso, entre profesorado, familias, organizacións e institucións relacionadas co alumnado en adaptación.
❚ Asesorar o profesorado sobre a planifi cación de tarefas para o período de adaptación e o deseño de actividades e unidades que 

favorezan a atención ao alumnado con difi cultades educativas.
❚ Colaborar co profesorado na avaliación inicial do alumnado durante o período de adaptación, axudando a identifi car 

necesidades específi cas dos nenos e nenas.
❚ Coordinar a actuación do profesorado titor, especialista e de apoio en aspectos relativos á atención á diversidade e para dar 

resposta ás necesidades educativas do alumnado dende o comezo da súa escolaridade.
❚ Participar nas actividades de acollida que favorezan a integración do profesorado novo no centro, sobre todo daquel que teña 

que desenvolver plans de adaptación e de acollida.
❚ Programar xunto co profesorado as xuntanzas informativas coas novas familias, facéndoas máis fl uídas e efi caces.
❚ Propor e deseñar conxuntamente coa xefatura de estudos iniciativas que supoñan a optimización de recursos materiais e 

humanos do centro que fagan máis efi caz o período de adaptación.

FAMILIAS

❚ Asesorar as outras familias sobre o período de adaptación e axudar a súa fi lla e o seu fi llo.
❚ Promover actividades informativas e orientadoras que impliquen as familias do alumnado novo no centro.
❚ Cooperar coa comunidade educativa, favorecendo canles de comunicación cada vez máis fl uídas entre familia e escola.
❚ Asesorar as familias do alumnado con NEAE naqueles aspectos que o requiran ou que cumpran para unha adaptación escolar e 

persoal axeitada deste alumnado.
❚ Contactar periodicamente coas familias co obxectivo de que sexa posible asumir conxuntamente a orientación das súas fi llas e 

dos seus fi llos, neste caso no referido á adaptación.
❚ Deseñar conxuntamente coas titoras e titores e mais cos equipos de profesorado actividades informativas e orientadoras que 

impliquen as familias no proceso educativo do alumnado e consolidar as actividades valoradas positivamente.
❚ Deseñar, conxuntamente co equipo de profesorado, folletos de información sobre aspectos relevantes para a adaptación do 

alumnado.
❚ Orientar as familias nos diferentes ámbitos de desenvolvemento do alumnado e que poidan ser importantes cara a unha mellor 

adaptación.
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Fase previa:

Con ocasión da matriculación no centro escolar, resulta conveniente establecer 
un primeiro contacto entre o profesorado e as familias sen a presenza das nenas e 
dos nenos. Sinalarase unha xuntanza na que, como adultas e adultos, se poida dar a 
coñecer a escola como organización, e aqueles factores administrativos e de xestión 
que non deben difi cultar o proceso de incorporación do novo alumnado e das súas 
familias. Nesta primeira xuntanza, as familias comezan a captar o “clima” do centro , de 
aí que cumpra coidar o contorno onde a fagamos, dispoñendo as cadeiras de maneira 
que se facilite a comunicación; con inclusión de medios audiovisuais que amosen 
actividades e vivencias, entrega de folletos informativos de presentación da escola ou 
boletíns para non facer pesada a sesión, etc. Débese ter en conta que para as familias 
é todo novo e que hai que explicarlles as cousas con moita claridade, non dando 
nada por sabido: que son os obradoiros, os proxectos, que quere dicir exactamente 
traballar por recantos, que é unha metodoloxía que fomente a convivencia...

Puntos que se poden tratar nesta primeira reunión:

❚ Expoñer as liñas básicas do proxecto educativo.

❚ Informar sobre o horario da aula (distribución do tempo, actividades...).

❚ Informar sobre o profesorado especialista co que se conta.

❚ Xustifi car e explicar o período de adaptación.

❚ Explicar a importancia de preparar o alumnado no verán reforzando hábitos 
que favorezan a súa autonomía en alimentación, vestido, aseo e control de 
esfínteres.

❚ Presentar en que forma se planifi cará a entrada graduada e cal será o 
horario.

❚ Expoñer as respostas á entrada na escola que as criaturas poden manifestar 
en canto a alteracións de comportamento e como actuar ante condutas 
como facer pis por si, chorar máis, comer e durmir peor... Un plan coñecido 
con adianto outorga seguridade e tranquilidade.

❚ Comentar a postura que deben manter as familias, cunha actitude non 
proteccionista e que transmita unha imaxe real da escola.

❚ Anticipar que durante o mes de setembro se realizarán as entrevistas para 
recadar información signifi cativa.

❚ Informar dos diferentes servizos que ofrece o centro escolar.

❚ Invitar os pais e as nais a expresar as súas dúbidas, inquedanzas e 
iniciativas.

Sobre todo, é importante que os pais e nais reciban nesta primeira reunión 
todas as informacións prácticas relativas á vida da escola e á permanencia nela da 

súa fi lla ou do seu fi llo.
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SUXESTIÓNS para ter en conta nas reunións coas familias 

❚ Coidar a linguaxe empregada. Debemos transmitir información sobre 
os aspectos organizativos, pedagóxicos, metodolóxicos, psicolóxicos, 
evolutivos... dun xeito comprensible, pero sen deixar de ser rigorosas e 
rigorosos. 

❚ Elaborar un guión, tendo claro de antemán que imos comunicar e que se 
pretende coa xuntanza.

❚ Recoller por escrito a información elemental para as familias que non 
asistan e ter previsto como facerlla chegar.

❚ Manter un clima de cordialidade e non falar de casos particulares de 
nenas ou nenos.

❚ Tentar facer a convocatoria para un horario accesible para nais e para 
pais.

❚ Fomentar a participación e intervención das nais e dos pais animándoos 
a que pregunten todas as súas dúbidas.

❚ Escoller o espazo apropiado
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 Primeira fase:

Máis adiante, é interesante que o alumnado acuda ao centro xunto coa súa 
familia (no mes de xuño) para que poida explorar o ambiente e que, así, ao iniciar 
o curso haxa cousas que lle resulten familiares. Esta visita, previa ao comezo das 
clases, servirá para coñecerse sen a interferencia dos outros nenos e das outras 
nenas.

Como vive o profesorado os primeiros días de clase?

Sempre con preocupación. É unha ledicia coñecer familias novas, pero é duro ver canto sofren 

algúns nenos e nenas para incorporarse e o rexeitamento dalgunhas familias a respectar o período 

de adaptación.

Nome: Teresa

O profesorado proporcionaralles ás familias información sobre o que signifi ca 
o período de adaptación, entregaranse boletíns con suxestións para o verán, para 
poder preparar cos seus fi llos e coas súas fi llas a incorporación á escola. 

Esta fase permitirá que as nenas e os nenos:

❚ Poidan durante estes días ter os primeiros contactos co centro, o alumnado 
e o profesorado acompañados pola nai e polo pai.

❚ Tomen contacto cos materiais da aula, escoiten o sinal (campá, música, 
timbre) de entradas e saídas de recreo...; é dicir, que se acheguen a espazos, 
sons, persoas, materiais... para que logo non os asusten ou lles xeren 
ansiedade e para que lles vaian resultando coñecidos, e mesmo os axuden 
a anticipar o cambio de actividade. 

❚ Percorran as clases, vexan libros, xogos..., estean no patio con outras nenas 
e outros nenos de idades similares. O alumnado actual poderá participar 
na acollida das novas amiguiñas e dos novos amiguiños durante estes días. 
Unha man amiga xa veterana na escola pode ser de axuda: ”é o meu amigo 
grande”, dicía unha nena de tres anos agarrando con forza a chaqueta de 
Pedro, o seu veciño de 10 anos, a quen atopaba cada día cando viña á 
escola.
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Esta fase permitirá coas familias:

❚ Traballar a motivación das nais e dos pais para colaborar no proceso e 
implicalas e implicalos nas tarefas educativas da escola.

❚ Prever unha organización familiar que permita levar adiante o plan evitando 
as tensións por ter que conciliar escola, familia e traballo.

❚ Dar a coñecer mellor o centro e as súas características, o profesorado, as 
dinámicas... o que lles dará confi anza e tranquilidade á hora de deixar o seu 
tesouro máis prezado.

❚ Establecer un vencello escola-familia para coñecer mellor o alumnado, a 
súa vida, a súa realidade cotiá...

❚ Que traian ao alumnado de infantil por primeira vez ao centro, poidan 
coñecerse (as familias), e favorecer que se relacionen as nenas e os nenos 
durante o verán.

Nestes primeiros contactos coa escola é moi importante a actitude posterior, xa 
na casa, das familias. Convén que comenten cada visita ao centro coas súas fi llas e 
fi llos, que rememoren o agradable que era o que viron, o bo que é ter tantas nenas 
e nenos con quen xogar, o profesorado que había... que falen de todo aquilo que 
durante a visita á escola observaron sen idealizalo nin presentalo negativamente. 
Creando interese, desexo de coñecer a escola, de ir a ela..., falar en positivo.
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Segunda fase: entrevistas

En setembro, antes da incorporación das nenas e dos 
nenos á escola, manterase unha entrevista persoal coas fa-
milias. Nela, o profesorado recompilará datos relevantes e 
pertinentes sobre o alumnado e con eles, posteriormente, 
cubrirá un cuestionario.
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Este encontro ten como funcións:

❚ A presentación persoal da mestra ou do mestre.

❚ Ensinar e dar a coñecer a aula.

❚ Comentar a entrada graduada do alumnado, o seu obxectivo, o horario dese período...

❚ Sinalar co neno e coa nena o lugar onde vai deixar o seu material (a súa roupa, mochila, 
carpeta...).

❚ Visitar os espazos comúns do colexio.

❚ Recoller información relevante sobre o alumnado e a súa familia.

❚ Comentar a necesidade da progresiva autonomía: do vestiario, do control de esfínteres, no 
xantar e merenda...

❚ Achegar suxestións sobre o seu comportamento durante o período.

❚ Solicitar que compartan calquera comentario sobre o comportamento da súa fi lla ou o seu fi llo 
que lles chame a atención nestes primeiros momentos.

❚ Comentar polo miúdo a incorporación no primeiro día tendo en conta que cómpre que veña 
alguén da familia co neno ou coa nena para darlle seguridade no seu achegamento ao grupo.

❚ Organizar as incorporacións establecendo os agrupamentos, simultaneando a presenza daquelas 
nenas e aqueles nenos que manteñan relacións de amizade, veciñanza ou familiaridade.
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Terceira fase: a incorporación, o primeiro día de escola

Este primeiro día de escola non debe ser nunca o primeiro contacto. Previamente, 
nas fases anteriores, permitiráselle á criatura elaborar unha imaxe da escola e posuír 
referencias previas positivas. 

Neste primeiro día de escola é necesario que o alumnado acuda ao cole na compaña 
dalgunha persoa moi vinculada a el. Tendo en conta que un dos principios básicos é o 
respecto polos tempos individuais, a permanencia da persoa acompañante decidirase en 
función das necesidades de cada nena ou cada neno e atendendo especialmente ao seu 
momento evolutivo. Así terán que poñerse de acordo as persoas adultas, tomando en conta 
as reaccións da nena e do neno, para avaliar e decidir como e cando se retirará a persoa 
que o acompaña. Neste momento, a persoa docente xogará un papel prioritario, porque é 
a que ten que ofrecer os criterios para interpretar a conduta do neno ou da nena e avaliar 
as súas condicións para separarse. Cando a mestra ou o mestre observa que as nenas ou os 
nenos comezan a iniciar lazos de confi anza con el ou ela e co espazo escolar, pode invitar 
as e os acompañantes a deixar o alumnado e pasar a buscalo nun tempo acordado.
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Dado que a escola e a aula son un medio novo para as familias, é necesario 
darlles unhas pautas sobre que facer e como estar mentres estean presentes. Hai 
que matizar que a presenza do pai ou da nai non ten por obxecto que se encargue 
do seu fi llo ou da súa fi lla e deixar claro que, pola contra, a función fundamental 
da presenza dun familiar nos primeiros momentos é a de permitirlles ás nenas e 
aos nenos explorar o novo espazo, afacerse ás novas persoas adultas e ás e aos 
iguais dende a seguridade que lles transmite a súa fi gura de apego. Por iso haberá 
momentos nos que a nena ou o neno reclame a persoa adulta de referencia, pero 
en moitos outros abondará con estar preto mentres a criatura explora, interacciona 
libremente.

É difícil determinar o tempo ideal de permanencia das e dos acompañantes 
na aula, xa que está comprobado que para algunhas criaturas convén alongalo, 
mentres que para outras será mellor acurtalo. Será a persoa docente quen, dende 
a súa visión global das necesidades do grupo, vaia marcando estes ritmos de 
presenza de familiares na aula.

Cando a persoa acompañante se retira non debe prolongar a despedida máis 
do necesario e ten que recordaralle á nena ou ao neno que despois irá recollela ou 
recollelo, para que teña algunha referencia. Disto debe ser informado o alumnado 
por moi pequeno que sexa. A marcha da persoa acompañante nunca debe ser sen 
aviso, mentres a criatura está distraída, xa que esta é unha estratexia que trae máis 
problemas ca solucións: o engano afectará á construción dun vínculo de confi anza 
coa escola.
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Xa durante a xornada, cando as alumnas e os alumnos preguntan polas persoas 
acompañantes, deben dárselles referentes e indicadores temporais claros, como 
por exemplo “van vir buscarte despois de tomar a merenda” ou “saímos ao patio 
a xogar e cando volvamos á aula xa veñen”. Estes indicadores deben ser reais e 
é moi importante que as e os acompañantes comprendan o papel que xoga a 
puntualidade á hora de vir recollelas e recollelos, xa que esta infl úe na construción 
da confi anza que están realizando as nenas e os nenos.

Debe quedar claro que o papel das e dos acompañantes será o de fi gura de 
referente, pero non o de centro de propostas, pois os protagonistas principais son 
as nenas e os nenos, e o punto de consulta, o xerador de propostas de xogos, o 
profesorado.

Como lembras o teu primeiro día de cole?, que recordas da primeira vez que fuches á escola?

O primeiro día miña nai díxome que me deixaba e que despois me viña buscar, non chorei.

Nome e idade: Lara (5 anos)
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 Será bo que nos primeiros días as nenas e os nenos porten algún tipo de 
identifi cación (tarxeta, gorra...), pois isto facilitará que calquera persoa que entre 
á aula poida dirixirse aos nenos e ás nenas polo seu nome (sen esquecermos a 
importancia de coñecer os nomes familiares e diminutivos das criaturas, que serán 
moi signifi cativos nestes intres).

Posibles reaccións infantís ante os primeiros día de clase: 

❚ Aferrarse a un material. A nena ou neno recorre a un obxecto cun valor 
afectivo importante, xa que este lle dá seguridade e en certa forma vai ser 
o seu “apoio afectivo” . A medida que pasa o tempo debemos animalo a 
desprenderse del.

❚ Agarrarse con forza á persoa familiar cando chega o momento da 
separación. Nunca se debe “arrincar” a criatura do ser querido, senón que 
debe ser a persoa acompañante a que facilite a separación

❚ Agresión. Algúns nenos e algunhas nenas agochan unha inseguridade 
ou rexeitamento a estar na escola agredindo (pegando, rabuñando ou 
tirando o material). Informarase á familia da actitude da criatura para 
que coñeza a situación e estableza pautas comúns de intervención.

❚ Choros. Está é unha reacción que ás veces se dá por contaxio, xa que, se 
as criaturas ven que algún neno ou algunha nena queda chorando, isto 
crea certa inseguridade que se manifestará tamén en bágoas. A mestra ou 
mestre responderá cunha proposta de algo sorprendente e que acapare a 
atención das criaturas. Nunca se debe deixar que o choro sexa prolongado, 
e de non poder calmalo pedirase ao familiar que volva á aula.

❚ Manterse quieto ou quieta nun espazo. A criatura acepta estar na 
aula, pero amosa unha actitude de resignación, mantense á marxe, 
como observadora. No momento en que recoñeza a aula como un lugar 
seguro comezará a interaccionar. Debe dárselle tempo e aproveitar o 
achegamento dos compañeiros e das compañeiras e do profesorado para 
ir establecendo lazos que lle outorgarán seguridade.

❚ Vómito. Dáse en nenos e nenas que teñen facilidade para iso e xeralmente 
é unha consecuencia do choro. 



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

?

68

Cuarta fase: de continuidade 

A entrada, graduada, posibilitará que cada poucos días entre un grupo de 
catro ou cinco nenas e nenos como máximo, segundo criterios acordados con 
anterioridade coas familias (mantendo, se é posible, as quendas de xuño) e de 
acordo coa distribución realizada polo equipo de profesorado de educación infantil 
coa xefatura de estudos e o departamento de orientación. Durante os primeiros 
contactos do mes de xuño, xa se pode suxerir ás familias que reserven un tempo 
da súa xornada laboral para poder acompañar as criaturas nestes días. Esta 
entrada pausada permite que a persoa docente poida facilitar dunha maneira máis 
individualizada e directa a separación das nenas e dos nenos das súas nais e pais; 
así como unha observación máis minuciosa das reaccións e necesidades de cada 
pequeno e cada pequena.

O alumnado incorporarase progresivamente á vida cotiá da escola, irá 
coñecendo o edifi cio, outras aulas, o patio de recreo, as persoas, as compañeiras e 
os compañeiros, asumindo hábitos e normas de convivencia. Nesta fase prestarase 
especial atención aos confl itos que se produzan e á súa resolución. 
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Nenas e nenos necesitan elaborar unha imaxe da escola a partir de experiencias 
que van vivindo, que teñen que incorporar paseniño, de aí que sexa improcedente 
a permanencia na escola a xornada completa. As familias deben adoptar durante 
este período unha organización que lles permita acomodarse a esta fase, para non 
descargar todo o esforzo deste proceso de adaptación na nena ou no neno e no 
profesorado. Pouco a pouco, alongarán o seu tempo de permanencia. O profesora-
do facilitará para cada familia un calendario e horario de incorporación.

Con respecto aos materiais, intencionadamente escasos e coidadosamente se-
leccionados, o alumnado irá pouco a pouco coñecéndoos, utilizándoos adecua-
damente, compartíndoos, recolléndoos despois de usalos, situándoos no lugar 
establecido por todas e todos. Durante os días sucesivos irán ofrecéndose outros 
materiais e xogos e retirándose aqueles que xa non espertan interese. Nestes días 
designarase un lugar para as cousas de cadaquén, para etiquetalas se cómpre, 
potenciando así a autonomía necesaria no alumnado.

En canto ás actividades de grupo, lentamente, o profesorado deberá ir 
incorporando propostas de grupo total distintas ao xogo libre. Isto é, algunhas 
actividades nas que todos os nenos e todas as nenas participen simultaneamente. 
Para isto deberá pensarse en xogos atractivos que normalmente lles interesen ás 
nenas e aos nenos.

Os traballos/produtos que o alumnado realice nestes primeiros días poden e 
deben viaxar á casa para ser amosados e valorados polas familias, de xeito que se 
compartan esas primeiras experiencias.

Durante esta fase, o profesorado recollerá informacións que se rexistrarán 
nunha fi cha individual avaliativa, no diario de aula ou mesmo no caderno de 
notas do profesorado, que será de grande axuda para a elaboración do informe do 
proceso de adaptación, que pasará a formar parte do expediente do alumnado. 




