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2persoas implicadas no proceso

Este período implica as criaturas, a familia e o profesorado, polo que todas 
estas persoas terán que ser tidas en conta á hora da súa planifi cación.

2.1 As nenas e os nenos

A separación da familia e os cambios de centros non sempre resultan doados. 
Os nenos e as nenas necesitan certo tempo de adaptación no que poidan ir es-
tablecendo vínculos afectivos co profesorado e coas outras persoas que estarán 
en contacto con elas e eles, vínculos que lles permitan adquirir a seguridade e a 
confi anza necesarias para empezar a explorar os espazos, os materiais, as posibles 
relacións e, así, descubrir as posibilidades que a escola infantil lles brinda.

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

Miraba pola fi estra para ver se vía a miña irmá, pero nada; e choraba e choraba. Tíñalle medo a 

todos, a ti tamén... (refírese á mestra)

Nome e idade: Inés (5 anos)

Durante o proceso de adaptación, nenas e nenos deben acometer unha tarefa 
que contemple: 

Adaptación a novos espazos e materiais. Supón un esforzo de 
orientación, de exploración autónoma e guiada; de control das an-
sias de movemento. Un esforzo por coñecer a funcionalidade de 
cada espazo e material, adxudicándolle un signifi cado que lles per-
mita anticipar unha rutina que lles devolva seguridade. É un lugar 
novo que explorar, onde xogar e do que apropiarse; un lugar novo 
con recursos novos, con posibilidades únicas ou diversifi cadas, con 
usos específi cos ou múltiples, que requiren de técnicas novas de 
utilización ou de transferencia doutras xa aprendidas, con xeitos 
guiados ou autónomos de emprego...
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Adaptación a outras persoas adultas. Nenas e nenos van coñecer unha ou 
varias persoas novas, que serán mediadoras, a quen lles solicitarán axuda, 
e que terán como referente. Pero ademais, deben aceptar antes que nada 
unha persoa descoñecida, a súa autoridade e normas (diferentes das que 
existían noutros centros de procedencia ou no fogar, onde ás veces estas 
normas se relaxan). Unha vez establecido o vínculo afectivo, o profesora-
do é quen de converterse en mediador, guía , animador, en embaixador, 
en pasaporte para as aprendizaxes, experiencias e vivencias que se dan na 
escola.

Adaptación a outras nenas e outros nenos. Coa incorporación á escola 
infantil, a nena e o neno xa non dispón dunha ou varias persoas adultas 
en exclusiva para satisfacer as súas necesidades. Compartir o afecto e a 
atención da persoa adulta nunha relación inversa da vivida ata agora supón 
para as criaturas un proceso chamado de descentralización: de ser o centro 
do mundo pasan a aprender a gardar quenda, a negociar, a seguir o ritmo 
colectivo, a ser aceptadas ou encaixar o rexeitamento... en fi n, iníciase o 
camiño da socialización. Camiño este longo e cheo de reviravoltas, no que 
cada día se van dando pasiños e no que se coñece e se recoñece un pouco 
máis a cadaquén.



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

29

Tendo como referente que o que se pretende con este período é que as 
criaturas se sintan a gusto, establezan relacións positivas dentro do grupo e 
utilicen de xeito axeitado espazos e materiais, e contando coa información 
obtida (entrevista, observacións recollidas nas fi chas de rexistro), 
realizaremos a avaliación do proceso persoal, onde se valorará o grao de 
adaptación e a conveniencia de dar por fi nalizado ou non o proceso.

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

Vin tanta xente que me gustou vir, coñecín a Brianna..., meu pai faloume de ti

Nome e idade: Ana (4 anos)
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Adaptación a situacións de aprendizaxe novas. Xeralmente, a nena e o 
neno aprendera ata agora por descubrimento e con axuda da familia; agora 
terá novos medios: as e os iguais como modelos que imitar; as actividades 
especialmente deseñadas para aprender, para investigar, para experimentar...; 
a participación en tarefas de centro-aula-grupo... Moitas destas actividades, 
inda que as tivese feito, terán agora unha nova dimensión, unhas normas 
concretas.
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PISTAS PARA DETERMINAR QUE NENAS E NENOS ESTÁN NO CAMIÑO DE SUPERAR 
O PERíODO DE ADAPTACIÓN

• Se estableceron vencellos coas súas e cos seus iguais e coas persoas adultas ademais de coa mestra titora ou o 
mestre titor.

• Se son quen de explorar os recunchos e materiais e orientarse nos espazos.

• Se comezan a entreterse con materiais de xogo e a implicarse nas tarefas escolares.

• Se deixan de aferrarse aos elementos transicionais.

• Se son quen de pasar a mañá ou a xornada sen lembrarse da súa nai e do seu pai, e son quen de despedirse 
tranquilamente da familia.

• Se adquiren unha primeira dimensión dos ritmos da xornada: saben, por exemplo, que vai pasar despois do recreo ou 
que a familia vai vir buscala ou buscalo despois da hora do conto...

O ingreso nunha institución escolar non se debe dramatizar, pero tampouco hai 
que restarlle importancia. Non sempre se realiza satisfactoriamente o proceso de 
adaptación e, entón, as situacións que se observan na escola en nenos e nenas que 
sofren negativamente os primeiros momentos de escolarización (xa sexa por non 
organizar un axeitado período de adaptación no centro ou polas características 
persoais de cada criatura) poden ser:

■ Dende o punto de vista somático, alteracións de sono, de alimentación, 
trastornos dixestivos...

■ Dende o punto de vista psíquico, ansiedade ante a separación e sentimentos 
de abandono, de medo, celos das outras irmás e dos outros irmáns e envexas 
na escola.

■ Dende o punto de vista afectivo e social obsérvanse:

❚ Nenos e nenas que choran

❚ Nenos resignados e nenas resignadas: non están adaptados e adaptadas, 
non choran pero só “cumpren ordes das súas fi guras de apego”. 
Participan na escola de forma resignada porque a actividade lles resulta 
nova, pero no fogar aínda manifestan condutas negativas.

❚ Nenos e nenas en período de afl ición: choran e néganse a ser atendidos e 
atendidas por persoas estrañas.

❚ Nenas desesperadas e nenos desesperados: non manifestan agresividade, 
son nenos e nenas que se manteñen illados e illadas, rexeitan todo e 
fanse preguntas do tipo de “vén a miña mamá/ o meu papá?”

❚ Nenos aferrados e nenas aferradas: queren asegurarse de non perder a 
súa fi gura de apego, polo que se aferran fortemente, por exemplo, a 
algún obxecto que traen do fogar.
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2.2 As familias: a súa participación e colaboración 

As familias do alumnado van poñer os piares iniciais no proceso. O modo en 
que nais e pais vivan a chegada á escola vai ser fundamental (servindo de axuda 
ou de atranco) para o seu fi llo e fi lla, e mesmo para a escola e os profesionais que 
nela traballan. Así, a maneira en que vivan a separación da súa fi lla o do seu fi llo 
infl uirá decisivamente, xa que o neno ou a nena captará os sentimentos de tristeza, 
inseguridade..., ou pola contra de tranquilidade e confi anza da súa familia. Cómpre, 
polo tanto, que a escola traballe en estreita relación coa familia, explicando o proceso 
de adaptación, a súa organización, os seus tempos e respondendo ás preguntas e 
expectativas. A realización de xuntanzas, entrevistas, e mesmo a elaboración de 
documentos que recollan as informacións sobre o proceso de adaptación serán de 
gran axuda. 
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Que sentiches cando acompañaches o teu fi llo ou a túa fi lla o primeiro día de escola?

A primeira impresión foi de inquedanza, pero non por desconfi anza cara ao profesor, senón por 

ver a actitude temerosa do neno ao ter que quedar alí.

Agradezo o período de adaptación adecuado ás necesidades diarias do neno, a posibilidade de telo 

acompañado en determinados casos de necesidade para el, e as chamadas telefónicas que existiron 

ante mínimos problemas, pero que supuxeron confi anza para o neno e tranquilidade para min.

Nome: Mª José

Os primeiros contactos coas familias deben entenderse como encontros para 
eliminar desconfi anzas, para coñecer a escola, os espazos escolares, para desdra-
matizar a incorporación do alumnado ao centro, para dar a coñecer como pasamos 
a xornada na escola... para unha e mil pequenas cousas de enorme importancia.
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Como poden axudar as familias no proceso?: 

❚ Son de grande utilidade os contactos escola-familia. Tendo información de 
como é a aula, como é o profesorado... as familias poderán transmitirlles 
máis facilmente aos seus fi llos ou ás súas fi llas como vai ser a súa estadía 
na escola.

❚ É importante que as familias fomenten a curiosidade e a paixón polo 
coñecemento nas súas fi llas e nos seus fi llos. Débese facer un achegamento 
á escola como fonte de coñecemento.

❚ Cómpre que as familias se amosen receptivas para conectar coas intensas 
emocións que viven os pequenos e as pequenas cando se incorporan á 
escola, xa que senten excitación e alegría polo descubrimento de novas 
relacións e materiais, pero tamén desconcerto e desamparo.

❚ A súa participación é fundamental para un bo desenvolvemento do período 
de adaptación. É importante asistir ás xuntanzas programadas pola escola 
ou buscar maneiras de coñecer o que se di nelas se non é posible asistir.

❚ Deben informar o profesorado daqueles aspectos importantes que faciliten 
o coñecemento de nenas e nenos. Son quen máis coñece as súas fi llas e os 
seus fi llos, polo que a información que achegan ten especial importancia. 
Esta información debe recollerse, non só a través de entrevistas, cuestionarios 
e informes, senón tamén a través do diálogo permanente. Nalgúns casos, 
o profesorado deberá saber ler entre liñas. Moitas informacións non se 
achegan nos primeiros momentos ou mesmo en situación de entrevistas, 
e si nos encontros informais nas horas de entradas e saídas, ou mesmo 
pasados os primeiros días da chegada á escola.

Que sentiches cando acompañaches o teu fi llo ou a túa fi lla o primeiro día de escola?

Sentía emoción por acompañalo nun paso tan importante (a escola! Facíase maior...) e tamén algo 

de preocupación (el xa fora á gardaría, pero na escola hai moitos nenos que estrañan, choran... e 

iso é contaxioso; como reaccionaría?). Creo que estaba eu tan ou máis emocionada ca el.

Nome: Ruth
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❚      Nalgúns casos pode aparecer nas familias un sentimento de culpabilidade 
pola separación ou polo sufrimento emocional dos nenos e das nenas, 
pero non deben amosar preocupación excesiva ante o neno ou a nena 
sobre como está a vivir a incorporación á escola. As criaturas percibirán as 
actitudes dubitativas e de preocupación e, se os xestos e as actitudes difi ren 
das palabras que lles transmitimos, estaremos a comunicar unha dobre 
mensaxe que empeorará a situación. A actitude da nena e do neno estará 
condicionada en gran medida pola da familia, que deberá transmitirlle 
confi anza e serenidade. A infl uencia da familia é enorme, pois os seus 
temores, dúbidas, expectativas, ansiedades, inseguridades, seguridades, 
confi anzas... son transmitidas, percibidas e asimiladas polas criaturas, o que 
pon en marcha mecanismos de reacción e de defensa. Os sentimentos das 
nenas e dos nenos respecto da súa nova situación van ser confi rmados ou 
desmentidos polas actitudes maternas ou paternas.

❚ Cómpre amosar serenidade diante das alteracións da conduta das nenas e 
dos nenos (que se producen cando senten inseguridade e abandono), como 
choros, vómitos, febre, perda de control de esfínteres se xa o conseguiran..., 
e que con toda seguridade desaparecerán co tempo.

TAREFAS PARA A FAMILIA

•  Visitar a escola coa nena e co neno con anterioridade ao comezo do curso para coñecer os 

espazos, o profesorado...

•  Preparar agarimosamente coa nena ou co neno aquilo que vai levar á escola o primeiro día: 

escoller a mochila, os libriños, o material escolar... (achega seguridade e supón un vínculo co 

mundo familiar).

•  Non presentarlle á súa fi lla ou ao seu fi llo unha imaxe idealizada da escola, para evitar que teña 

expectativas irreais. Non dicir cousas como: “na escola valo pasar de marabilla, porque alí 

xogades todo o tempo, e hai moitos xoguetes, e alí facedes...”

•  Tampouco usar a escola como ameaza, como castigo ou como mal menor. Non dicir cousas como 

“xa verás cando vaias ao cole”, ou “mamá ten que ir traballar, así que ten que deixarte...” A 

escola é un lugar para aprender, un dereito das nenas e dos nenos independente da situación 

laboral da súa familia.

•  Preparar as nenas e os nenos para estar sen a familia durante un tempo: deixando que queden 

en ocasións a cargo de familiares, compartindo tardes de xogo na casa doutras nenas e doutros 

nenos, compartindo a crianza con outras persoas adultas e a estancia con nenas e nenos con 

ocasión das vacacións no cámping, por exemplo...
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❚ Hai que outorgarlles ás fi llas e aos fi llos o tempo preciso para adaptarse 
progresivamente ás distintas situacións que se dan ao longo da xornada, 
polo que é conveniente que (nas escolas de 2º ciclo) nos primeiros momentos 
non se incorporen aos programas de almorzos, comedor, e mesmo ás 
actividades extraescolares.

❚ É preciso facer partícipe ao resto da familia do proceso que se está a 
seguir para que avoas e avós, tías e tíos, irmáns e irmás e outras persoas 
signifi cativas para as nenas e os nenos que poidan substituír á nai e ao pai 
nas entradas e saídas, xuntanzas, etc. cooperen na mesma liña.

❚ Débese pospoñer a consecución das metas e non se pode pretender que 
os nenos e as nenas acaden na escola aquilo que, nalgún caso, aínda non 
conseguiron no fogar (que controlen esfínteres, que obedezan, que coman 
determinados alimentos que na casa non comen...). 

❚ Cómpre saber que cada nena e cada neno é singular e non caben 
comparacións coas compañeiras e cos compañeiros.

❚ É necesario recoñecer que as equivalencias chorar = inadaptación e non 
chorar = adaptación supoñen limitar os procesos  adaptativos a unha soa 
manifestación ou síntoma. 
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❚ Débense evitar actitudes que minoricen o proceso, como non darlle 
importancia ao período de adaptación, sobreprotexer as nenas ou os nenos 
en exceso, facer comentarios negativos da escola, pensar que a educación 
é só labor da escola...

❚ É importante confi ar en que é un proceso que se resolve positivamente, 
posto que nenas e nenos gañan en fortaleza e en recursos para a vida en 
comunidade.

SUXESTIÓNS PARA OS PRIMEIROS DIAS

•  Designar unha persoa de referencia que será a encargada de acompañar a nena ou o neno os 

primeiros días á escola e  de facer de ponte entre o contorno familiar e o novo espazo no que ten 

que integrarse.

•  Espertar a nena ou o neno con tempo abondo para almorzar e vestirse con calma. É mellor non 

andar ás carreiras.

•  Procurar chegar puntual, respectando horarios de entrada para que non perdan dinámicas e 

rutinas comúns.

•  Facer despedidas afectivas pero curtas, con tranquilidade, sen mentir sobre a onde imos ou 

sobre o tempo que imos tardar en vir, amosando despreocupación e normalidade.

•  Non prometer o que non se vai cumprir (agora volvo, vou facer un recado e xa estou de volta, 

agardo aquí fóra...). Saír da aula sen aproveitar un descoido do neno ou da nena. Ter presente 

que, se as criaturas perciben engano, non é fácil que volvan confi ar.

•  Non acaparar o profesorado nos momentos de entrada ou de saída, porque deberá ocuparse de 

moito alumnado e das súas e dos seus acompañantes.

•  Recoller as nenas e os nenos con puntualidade para evitar frustracións e desgustos inútiles (os 

primeiros días fánselles moi longos, pero pouco a pouco irán acostumándose). Neses intres, 

acollelas e acollelos afectuosamente pero obviando as súas queixas e centrándose no que fi xeron, 

nas compañeiras e nos compañeiros... Valorar os traballos que poidan levar á casa, interesarse 

por todo o que aconteceu, facerlles preguntas sobre o profesorado... 
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CONSELLOS A SEGUIR POLAS FAMILIAS 
QUE FAVORECERÁN O PROCESO DE ADAPTACIÓN:

■  Amosar seguridade e confi anza na escola, aceptar a separación, expresar os 
sentimentos respecto do proceso e tentar aclarar as dúbidas respecto do profesorado 
son actitudes que facilitarán o entendemento entre familia e escola.

■  Non facer comentarios negativos da escola.

■  Propiciar unha asistencia regular para lograr unha efi caz integración do alumnado. 
No caso de que as nenas e os nenos falten, convén avisar e comentar o motivo da falta. 
Quedar na casa sen un motivo xustifi cado só demorará e interromperá o período.

■  Vestir as criaturas con roupa cómoda para ir á escola, pois isto permitirá que se 
manexen con maior autonomía.

■  Potenciar valores como o de compartir, xa que unha aula é unha comunidade onde 
non ten sentido a exclusividade.

■  Valorar ou interesarse polas actividades cotiás que realizan as nenas e os nenos 
na escola, xa que desprazan o centro de atención dos sentimentos de ansiedade e 
revalorizan o que fan na aula, fomentando a creación por parte das criaturas dun 
territorio propio da infancia.

■  Acostumar as nenas e os nenos a cumprir normas e a ter límites na casa de cara á 
consecución da súa autonomía persoal na escola.
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 2.3 As educadoras e educadores. O profesorado 

O profesorado está no vértice da relación triangular que supón a chegada á es-
cola e asume a responsabilidade de facilitar a separación e superación do proceso. 

Debe :

❚ Amosar unha actitude de profunda empatía coas nenas e cos nenos e 
mais coas súas familias, acollendo os seus sentimentos de frustración, de 
angustia ou de posible desconfi anza.

❚ Acoller a cada nena e cada neno, así como orientar a cada familia, dun xeito 
o máis individualizado posible.

❚ Manter unha actitude receptiva, fl exible e de observación. Amosarse como 
a persoa facilitadora da axuda que a nena ou neno precise, ofrecéndolle 
protección1. 

❚ Crear un ambiente acolledor e atractivo que invite e permita ao alumnado 
e ás familias explorar e sentirse cómodos na aula.

❚ Deseñar actividades que motiven o alumnado e as familias a participar, 
diminuíndo así o medo, a ansiedade e a angustia que poidan sentir.

1   Como indica Vicenç Arnaiz , no artigo “La seguridad emocional en la educación infantil”, el “descubrimiento” del 
educador se lleva a cabo desde la aceptación previa, sin vivirlo como causa o incidente del “abandono” . 
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❚ Facer mediación entre o alumnado chegado recentemente e o xa adaptado, 
así como entre as familias acabadas de chegar e as “veteranas”.

❚ Manter abertas e fl uídas canles de comunicación constante coas familias 
neste período.

❚ Asumir o cansazo físico e emotivo que supoñen as novas alumnas e os novos 
alumnos. Coidar da vida emocional das criaturas non é unha tarefa sinxela, 
e está demostrado que o persoal docente sometido decote ás demandas 
afectivas dos nenos pequenos e das nenas pequenas sofre un desgaste 
paulatino. En particular, o momento da adaptación mobiliza ansiedades en 
todas as persoas involucradas: os comezos na vida dun grupo son difíciles.

❚ Valéndose da observación e dos rexistros realizados no diario ou no caderno 
de notas, modifi car constantemente a película inicial de cada nena, neno 
e familia, enriquecéndoa cos distintos fotogramas que o contacto cotián 
proporciona.

❚ Asumir o papel planifi cador escolar, a responsabilidade na organización de 
todas as variantes que facilitan a incorporación á escola. Establecer unha 
correcta planifi cación dos grupos, adaptándoa aos horarios familiares nos 
casos de difícil axuste, procurando que os nenos e as nenas se poidan 
incorporar coas amizades que tamén veñen por primeira vez á escola..., 
incentivando que a incorporación á escola non teña cortes nin abandonos. 

Como vive o profesorado os primeiros días de clase?

Con nervios por coñecer os nenos e as nenas e por empezar a poñer en funcionamento a aula coas 

súas rutinas e actividades

Nome: Alicia

❚ Facilitar a interacción do grupo-aula posibilitando a creación de vínculos 
necesarios para a súa constitución. Presentaranse, polo tanto, máis propostas 
de actividade en grupo que individuais, pero respectarase e aceptarase que 
algúns dos nenos ou das nenas non queiran participar activamente e o 
fagan dende a distancia, ou mesmo dende a observación do que acontece, 
do que fan as e os demais. Cada persoa ten un tempo e un ritmo propio, 
de seu, e debe poder empregalo e administralo sobre todo nos momentos 
iniciais de chegada á escola.

❚ Na medida do posible, permanecer de forma ininterrompida coas nenas e 
cos nenos ao seu cargo, xa que a ausencia do titor ou titora vai provocar 



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

41

anguria nas criaturas para as cales é a persoa de referencia. De aí que neste 
período de adaptación, nas aulas do 2º ciclo, a presenza do profesorado 
especialista non vaia supoñer que o profesorado titor poida abandonar a 
aula. Igual tratamento terán os tempos de xogo no patio.

❚ Poñer especial coidado nos momentos de recibir e de despedir o alumnado 
no lugar que se acordase coas familias. Familias e alumnado deben ter claro 
quen os recibe e onde, e quen os recolle e en que lugar.

❚ Darlles información signifi cativa ás familias sobre o proceso de adaptación, 
sobre todo no relativo a avances e potencialidades; transmitir unha visión 
positiva das nenas e dos nenos para axudar a aumentar as expectativas e 
a potenciar a autoestima (prestando maior atención aos logros ca aos 
fracasos).

2.4  O persoal non docente do centro: coidadoras e coidadores, 
persoal de cociña e de limpeza, persoas acompañantes no 
transporte, persoal subalterno...

No centro infantil, ademais do profesorado implicado directamente na educa-
ción das cativas e dos cativos, existen outras persoas, profesionais, que colaboran 
co seu traballo no benestar e organización das actividades nas que participan as 
nenas e os nenos e as súas familias, unhas veces máis directa e outras máis indi-
rectamente.
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Para as criaturas, todas elas forman parte dunha comunidade na que se re-
lacionan, establecendo ligazóns humanas máis aló das xerarquías adultas e das 
categorías laborais subxacentes en calquera contexto de traballo.

Neste proceso, a totalidade do persoal que confi gura o centro escolar asume 
unha función de apoio e de colaboración, de tarefa común: é Xosé, o cociñeiro, 
quen pasa polo comedor para preguntar se as lentellas están tan ricas coma na 
casa; son Clara e Xoán quen, cando pedimos un vaso de auga, nos indican onde 
podemos atopalo e servirnos soas e sós, exemplifi cando a educación en autono-
mía; é Tomasa, a condutora do autobús, quen reforza os conceptos de educación 
viaria dos que a mestra Loli e o mestre Xabier nos falaron esta mañá na clase. 
Todas as persoas na nosa historia escolar temos a lembranza dese conserxe ou 
desa subalterna que mediou en tantas ocasións nos nosos confl itos, a quen reco-
rriamos tantas veces para solucionar calquera asunto...

Todas estas persoas saben das difi cultades do alumnado nos primeiros días no 
comedor, da súa inseguridade ao coller o autobús, da necesidade de contar cun 
sorriso amigo ou cunha man acolledora entre vasoira e vasoira. E sen dúbida terán 
un papel importante no proceso de adaptación como en calquera outra faceta da 
tarefa educativa.

2.5 Organismos e institucións

Algunhas veces poden colaborar no bo desenvolvemento do proceso de adap-
tación asociacións, institucións e organismos.

As ANPA poden ter un papel moi importante, sobre todo durante a fase previa, 
presentándose e acollendo as novas familias, comentando as súas experiencias na 
adaptación das súas fi llas e dos seus fi llos, achegando as súas opinións sobre o 
centro e o seu funcionamento, facilitando o coñecemento da institución escolar... 
Ademais, poden fornecer as novas familias do seu coñecemento sobre as canles 
de participación na vida da escola, implicándoas nas tarefas educativas escolares, 
e comunicar as vantaxes e os inconvenientes de asociarse, falar das actividades 
extraescolares que organizan... 

En canto ao alumnado procedente do estranxeiro, poden ser favorables os 
contactos con outras familias que se incorporasen ao centro con anterioridade 
nas mesmas condicións e que poden servir de guía para a mellor comunicación e 
comprensión da institución.

Neste último caso, o do alumnado procedente do estranxeiro, cómpre establecer 
medidas tendentes a axustar, tanto o período de adaptación en particular, como, 
en xeral, a acollida que se lle dispensará. Hai que prever actuacións que respondan 
ás súas necesidades, entre as que poden atoparse o descoñecemento ou o escaso 
dominio de calquera dos idiomas ofi ciais. Na fase previa, as familias poden ata ter 
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difi cultades para a tramitación da matrícula e, na maioría dos casos, amosan tamén 
un descoñecemento global sobre a organización escolar e o seu funcionamento. 
Así pois, para acadar o primeiro obxectivo que nos debemos propoñer, que é o 
de informar sobre o centro, van ser precisas medidas específi cas. No proceso de 
matriculación convén contar con organismos que faciliten a mediación cultural, 
con folletos informativos para as familias en idiomas coñecidos por elas, con 
documentos traducidos (solicitude de cita, convocatoria de xuntanza, cartas de 
comunicación, cronogramas, cuestionarios...).

Servizos sociais, mediación cultural, Rede Galega de Atención á Emigración, 
Cruz Vermella, ONG que traballan coas persoas inmigrantes... poden ser institucións, 
servizos e organizacións moi útiles á hora da recollida de datos, da comunicación, 
da axuda na tramitación da matrícula... e da realización da entrevista.

O equipo de profesorado debe tratar de facerse cargo das posibles difi cultades 
e tratar de telas presentes á hora de recibir o alumnado na aula. Convén facilitar 
que alguén que coñeza o seu idioma poida estar presente na clase os primeiros días 
(tanto na visita de xuño coma na entrada en setembro), buscando a comunicación 
dende os primeiros momentos e a participación e o entendemento das tarefas e 
actividades que se realicen.

Cómpre ter presente que, en moitos casos, o alumnado procedente do estranxeiro 
non se incorpora ao mesmo tempo que o resto do alumnado do centro e que, polo 
tanto, hai que deseñar un período de adaptación á escola infantil específi co no que 
pode intervir o grupo-clase.

Algunhas asociacións (XUNTOS-Asociación Síndrome de Down, ANSHDA, 
AFNIDIS, FAXPG, ASPACE, APNA, ONCE...) poden ser útiles á hora de deseñar 
períodos de adaptación para alumnado con necesidade específi ca de apoio 
educativo (NEAE), achegando o seu coñecemento das características específi cas 
deste alumnado e a súa experiencia coas familias. No caso de discapacidade, 
canto máis severa é esta, maiores difi cultades poden xurdir na adaptación; por iso 
calquera axuda que o centro poida recibir para deseñar o período é moi importante, 
tanto á hora de prepararse para acoller o alumnado, como á de deseñar unha 
adaptación específi ca.




