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A FASE DE ADAPTACIÓN Á ESCOLA

A unha nena de 4 anos pedíronlle que contase como 
era iso de ir á escola. Ela dixo: “ao principio é divertido, 

logo ponse algo aburrido e despois afaste”.

Ir ao cole por primeira vez. Que forte!

Mais toca preguntarmos, como viven esa experiencias as nenas e os nenos? E as 
súas familias? Que supón ese momento especial? Un día grande, un pesadelo, unha 
festa, un día no que presumir de moitas estreas, un shock terrible de novidades? 
En fi n, é verdade que pode ser todo iso. O inicio da escolaridade é un momento 
moi cargado de emocións. E dá pé a reaccións moi diferenciadas, segundo as 
características das persoas. Non cabe dúbida de que se trata dunha fase da vida 
importante para as familias, para as nenas e os nenos e para as propias escolas. É 
por iso polo que merece todo un libro con informacións e suxestións como este 
que teñen nas súas mans.

Eu, na verdade, non lembro que, noutrora, a entrada na escola tivese tanta sona ou 
provocase tanta preocupación. Sabiamos que iamos tendo anos e que ao cumprir 
unha certa idade (nuns casos aos 5, noutros aos 3 ou aos 4) tiñamos que ir á escola. 
Pero cumprir anos era sempre algo moi positivo que viña acompañado de festas e 
de regalos, incluídos eses benefi cios que só os maiores tiñan, como o de ir á escola. 
Pero sobre todo, ir á escola por primeira vez signifi caba que xa “eras maior”.

Como di a nena que abre esta introdución, na escola ao principio pasábase ben, 
incluso era divertida. É ben certo que agora, como aumentaron tanto os niveis 
de protección ás criaturas, esa historia da entrada na escola que podía ser unha 
aventura, convértese nunha fonte de preocupacións. E non sei se as persoas 
especialistas non teñen un pouco de culpa niso, pois danlle excesiva importancia 
a ese momento inicial ao outorgárenlle o valor de situación chave e ao atribuírlle 
consecuencias graves para todo o que resta de vida escolar. Un pouco de esaxeración 
hai, coido eu, mais tampouco está mal prestar atención ás cousas que preocupan 
ás familias. Pero desdramatizando. O feito de que aparezan lágrimas, de que sexa 
un momento cargado de angustias e de emocións fortes, convérteo nun episodio 
máis intenso, pero non máis importante ca os outros que virán despois. Salvo no 
que poida pasar pola cabeza dos pais e das nais, ningunha cousa substantiva se 
sentencia neses días iniciais. Cabería lembrar aquí o principio de “equifi nalidade” 
para salientar que os procesos non acaban en función de como empezaron, senón 
en función de como foron desenvolvéndose. A escolaridade é un proceso longo no 
que se producirán numerosas adaptacións e readaptacións. Por iso, o importante 
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non é tanto o primeiro día como o día a día. Pero dito o anterior, é ben claro que as 
cousas poden facerse ben ou mal. Tamén no que se refi re aos primeiros días de cole. 
Por iso se comprende ben o celo dos departamentos da administración autonómica 
con competencias na etapa de educación infantil para velar porque as cousas saian 
ben na fase de adaptación e a iso está chamado a contribuír este fermoso libro.

A verdade é que o inicio da escolaridade é toda una aventura. E, como toda 
aventura, ten cousas serias e ten cousas lúdicas. Facelo todo demasiado serio é 
un aburrimento e crea máis problemas dos que resolve. Deixalo no lúdico podería 
estar ben, pero resultaría excesivamente superfi cial e pouco comprometido. O bo é 
conseguir unha boa mestura de ambas as cousas.

É unha aventura a tres bandas: as familias, as nenas e os nenos e os profes (ou mellor, 
a escola). Ningún pode enfrontar por separado a aventura porque non conseguiría 
rematala en boas condicións. E os tres deben vivila do mesmo xeito, como unha 
aventura que ten unha parte seria e unha parte lúdica. Diso quero falar.

A PARTE SERIA DA FASE DE ADAPTACIÓN

A parte seria das nenas e dos nenos

De haber algún compoñente realmente básico neste proceso de adaptación, 
corresponde sobre todo aos nenos e ás nenas que ingresan a escola. Para eles e 
elas ese tránsito da vida familiar á vida escolar é só un pasiño máis no seu proceso 
de crecemento que está pasando, neses intres, por unha fase especialmente 
importante. Están construíndo as bases da súa personalidade e nese proceso cada 
nova etapa que se abre incorpora elementos e ferramentas novas.

Como xa teño explicado noutros textos, eles e elas están construíndo a súa 
personalidade e o seu estilo comportamental sobre unha dobre base: a vitalidade ou 
efectancia (o compoñente dinámico que os dota de enerxía para moverse, actuar e 
situarse no contexto) e a seguridade ou autoconfi anza (que lles vai permitir iniciar 
actuacións, arriscarse, aprender). A capacidade enerxética ten unha base máis 
orgánica (por exemplo, en La Voz de Galicia do día 11 de xuño preséntanse datos que 
vinculan o peso ao nacer a diversas variables relacionadas coas aprendizaxes) pero 
depende moito tamén dos contextos (que estimulen a actividade). A seguridade 
depende moito do equilibrio afectivo da nena e do neno e das relacións coa súa 
familia, pero tamén da constatación da efi cacia das propias accións (vai collendo 
máis seguridade a medida que vai constatando que o contexto no que se move é 
amigable e non aparecen riscos de perda ou insatisfacción para el ou ela: a mamá 
e o papá seguen aí, non se fai dano coas cousas...).

O resultado de ambas as funcións básicas (a actuación constante e a percepción da 
propia efi cacia) é o sentimento de competencia: a sensación de sentirse capaz de 
afrontar os retos que se lle van presentando e, incluso, de ir asumindo outros novos.  
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Esa é a criatura que vai entrar na nosa escola. Unha nena ou un neno que está 
construíndo as bases da súa personalidade sobre un tecido de actividade e 
seguridade. E iso vaille permitindo sentirse cada vez máis competente. A fase de 
adaptación á escola só é unha nova etapa nese proceso. A meirande parte dos nenos 
e das nenas xa avanzara na súa casa nesa camiñada: alí realizaban unha chea de 
cousas nun contexto seguro e ían sentíndose cada vez máis competentes e efi caces 
nas cousas que sabían facer. Agora chega a escola e as tres fontes de enerxía 
para elas e eles deben continuar funcionando de xeito adecuado. Seguirán facendo 
cousas e deben sentir que, aínda que mudou o contexto, o novo (a escola) segue a 
ser igual de seguro e gratifi cante. E de aí derivará un progresivo afi anzamento do 
seu sentimento de competencia. Esa é a grande mensaxe que debe emitir a escola 
nestes primeiros días (e sempre): que entran nun lugar seguro onde van poder 
facer cousas interesantísimas que van facer que se sintan maiores e máis capaces.

A parte seria das familias.

Pola cabeza das nais e dos pais pasan refachos de inseguridade ante a chegada do 
día de levar a súa fi lla ou o seu fi llo á escola. Vai depender moito de se é o primeiro 
ou xa foron outros antes. Vai depender do estilo de relación que teñan establecido: 
as relacións moi protectoras xeran maiores sentimentos de angustia. Vai depender 
da propia situación familiar e laboral das nais e dos pais : nalgúns casos, sobre todo 
as nais, senten un forte sentimento de culpabilidade por ter que deixar o neno ou 
nena na escola para ir traballar, como se iso fose non ser unha boa nai. Nalgúns 
casos esa angustia chega tan lonxe que precisan dunha cámara de vídeo colocada 
na sala do seu fi llo ou fi lla para seguir minuto a minuto os seus movementos e 
demandas.

A parte seria das familias ten, pois, moito que ver coas teimas que cadaquén ten en 
relación coa separación do neno ou nena. Esas ideas teñen que ver, ás veces, coa 
súa propia experiencia coa escola. Pero teñen que ver, sobre todo, co que pensan 
da escola, do seu papel, dos seus riscos (sobre todo sanitarios e de seguridade), das 
cousas que nela se fan, da forma de ser do profesorado... E tamén co que pensan 
e senten sobre o seu propio fi llo ou fi lla (a súa capacidade para adaptarse ao novo 
contexto, para estar con outros nenos e outras nenas, para realizar as tarefas, para 
relacionarse co seu educador ou educadora).

Sobre todo se a nai ou o pai son novatos, van precisar dunha atención especial. As 
escolas deberían ter unha especie de axentes “comerciais” (deses que son capaces 
de venderche calquera tipo de produto a base de insistir nas súas vantaxes) para ir 
sacando da cabeza das familias todas estas pantasmas que ás veces as preocupan. 
E se están preocupados, a preocupación e os medos transmítense ás nenas e aos 
nenos. E ao fi nal, por aquilo da profecía que se autocumpre, as cousas sairán tan 
mal como eles temían.
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A parte seria da escola.

Hai uns anos participei en Italia nun congreso sobre este tema. Tiña un título moi 
interesante, La Scuola Accogliente (a escola acolledora) termo que aínda manteñen 
para salientar todas as medidas a tomar para que todo o mundo (alumnado, 
familias, sociedade) sinta que a escola se interesa realmente por recibir a todas e 
todos e facer que se sintan cómodos. Pero o que máis me chamou a atención foi a 
intervención dunha directora de escola que era moi crítica. Dicía que en Italia case 
que todas as escolas fan o día aberto ás familias que van levar as súas fi llas e os seus 
fi llos por primeira vez. Salientaba que o obxectivo explícito (o que dicían os carteis) 
era ter unha xornada para coñecerse mellor e así poder adaptarse mutuamente. 
Pero que non era certo. Que a escola só se mostraba, pero sen intención ningunha 
de adaptarse ao novo alumnado. Ofrecemos información, dicía, non propostas de 
adaptación. Mostramos os espazos, os horarios, as actividades, a organización. Pero 
non como algo provisional que podería modifi carse en función das características 
das nenas e dos nenos de cada ano. Así que no fondo, a escola pensa que os que se 
teñen que adaptar son as familias e as criaturas. E iso era o que criticaba.

Esa é a parte seria da escola. O período de adaptación pode presentarse como unha 
rutina anual máis ou pode entenderse como a oportunidade para ir modifi cando 
cousas en función das características do alumnado de novo ingreso. É ben certo 
que no é fácil introducir cambios nunha organización como a escola, pero está 
comprobado que a fl exibilidade (en todos os ámbitos) é unha das características 
das escolas de calidade.

A PARTE LÚDICA DO PERIODO DE ADAPTACIÓN

Tratándose de nenas e nenos, a importancia do lúdico xustifícase de seu. Incluso 
nas cuestións máis graves (e seguramente nelas con maior intensidade) precisamos 
dun ollar alegre e divertido que converta os momentos cun alto nivel de emotividade 
(a aparición dun novo irmán, momentos ou períodos de hospitalización, problemas 
na alimentación, no sono ou na vida social...) en situacións manexables e atractivas. 
A entrada na escola é un deses momentos que precisa ser transformado nun 
proceso divertido e cheo de sorpresas. Esta lectura lúdica da fase de adaptación 
correspóndelles tamén aos tres colectivos implicados.

A parte lúdica das nenas e  dos nenos.

Ninguén con experiencia en trato a criaturas dubidaría de que do que máis gustan 
é do xogo. Sempre que se dean as condicións das que antes falabamos (actividade 
e seguridade), gozan xogando coa familia, con outra nenas e nenos, con persoas 
adultas. Dito iso, podería o período de adaptación ser vivido polos nenos e nenas 
como un xogo? Por que non?
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Xogar para elas e eles pode ser ir descubrindo, pouco a pouco, cousas, espazos, 
persoas en contextos divertidos. Os espazos poden estar dispostos como nunha 
festa (con globos, xoguetes, moitas cores, regalos...); as cousas, e as accións con 
elas, poden ser atractivas e estimulantes (propiciando sempre o movemento con 
xoguetes, cousas para tirarse, para construír, para pintar...); as persoas poden estar 
disfrazadas ou con algún signo que as faga divertidas (un nariz de pallaso, un gorro 
esaxerado, un vestido rechamante). E o propósito non pode ser outro que inverter 
afectivamente de forma positiva ese novo escenario onde pasarán moitas horas.

Garantida a actividade gozosa, habería que garantir igualmente a seguridade. 
Esta é unha función moito máis emocional e resístese ao control racional. Por iso 
temos que buscar mecanismos que, pola vía indirecta, permitan que se asente ese 
sentimento de seguridade: a presenza e participación por momentos das familias 
(de forma que as criaturas sintan menos a súa ausencia), a posibilidade de ter algún 
obxecto que os vincule afectivamente ás súas familias (lembro que a miña fi lla 
levou durante meses ao colexio “o vestido mais lindo da miña mamá”); a realización 
de cousas que levan á casa para mostrar á familia e reforzar o seu sentimento de 
competencia.

Pero o máis importante segue a ser que todo ese proceso se viva como unha 
conquista, non como unha perda; como un descubrimento progresivo de novas 
cousas e posibilidades que provoquen en primeiro lugar un sorriso.

A parte lúdica das familias

Os pais e nais teñen máis recursos que as criaturas para sublimar os seus 
sentimentos de perda. O seu compromiso consigo mesmos é o de non dramatizar. 
Transformar a incerteza que senten polo novo paso que van dar en relación ao seu 
fi llo ou fi lla en alegría contaxiosa. Teñen que contar a escola como unha aventura 
interesante, contar o moito que eles gustaron dela, visitala coas criaturas e mostrar 
a súa admiración polas cousas que alí se fan.

Poderían crear unha especie de reprodución da escola na casa e xogar a xogos 
de escola (en que as monecas e os outros personaxes dos seus xoguetes sexan 
alumnos e alumnas aos que se lles pode pedir participación).

Poderían converter o ingreso na escola nunha festa que se vai preparando aos 
poucos: compra de roupa, de obxectos para aprender, de fotografías para mostrarlle 
ao profesorado. Poden facer unha conta atrás, como nos grandes acontecementos, 
riscando os días do calendario a medida que se aproxima o grande día. Isto é, deben 
preparar o ingreso na escola como algo vinculado ao crecemento do neno e da 
nena, ao feito de irse facendo maior, que é o seu máis grande orgullo.

E chegado o día, deben facerse cómplices dos profesores e profesoras para manter 
ese estilo lúdico do que falaba antes, polo menos durante os primeiros días (pero 
sen escatimar tempo porque cada criatura ten o seu timing e precisa dun tempo 
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diverso). Poden descubrir o colexio con eles e elas, poden participar nalgunhas 
actividades, poden facer “trucos” que lles permitan aos seus fi llos e fi llas sentir que 
saíron un momento pero van volver enseguida (deixar o bolso, unha chaqueta...).

A parte lúdica da escola.

Curiosamente, na mente de moitos pais e nais e, por contaxio, na de moitos 
nenas e nenos, a imaxe da escola é unha imaxe seria, de traballo. Cando nalgunha 
investigación se lles pregunta aos nenos e ás nenas para que se vai á escola eles 
poñen cara seria para responder cousas ben serias: para aprender, para estar, para 
facer o que di a profe, para ler, para portarse ben. Son poucos os que ousan dicir 
que van para xogar. Contáronme hai pouco que, nunha escola, a fase de recepción 
do alumnado novo consistiu en recibilo na porta e repartirlle un caderno e un lapis 
mandándoo pasar a sentar na mesa. Triste de máis.

Fronte a esa escola seria do imaxinario de moitas persoas adultas, a escola acolledora 
debería ser a escola dos pallasos, dos disfraces, das risas dende antes de entrar, a 
escola dos descubrimentos. Coñecín unha en Brasil onde nenos, nenas, pais, nais e 
profesorado estaban disfrazados o primeiro día de escola. Pai, nais, nenas e nenos 
tiñan que poñer una venda nos ollos e pasar por un pasadizo entre olores e sons 
distintos (de animais, de conversas, de cousas distintas). Tiñan que ir identifi cando 
o que tocaban e o que oían. Era toda unha aventura conxunta de pais e de fi llos. E 
ao fi nal entrábase na escola, que aquel día era como un mundo máxico. Despois ían 
descubrindo a escola, as partes que tiña (sempre moi ben adornadas), as persoas que 
traballaban (sempre disfrazadas graciosamente), os outros nenos e nenas maiores que 
estaban no allo para facer daquel un día grande para os pequenos e as pequenas

A parte lúdica da fase de adaptación esixe que a escola sexa fl exible. Require tamén 
que o proceso de adaptación sexa vivido como algo propio de toda a institución, 
non só do profesorado que atenderá o alumnado que chega novo. Todos e todas 
deben ser cómplices.

Porque, no fondo, non é que nós lles fagamos un favor aos nenos que chegan 
cada ano. Son as criaturas as que nos están facendo un favor a nós. Ofrécennos 
a posibilidade de ir renovándonos ano a ano. Como sucede nos ciclos vitais ou 
relixiosos e tamén na natureza. Todo proceso ten o seu inicio, o seu advento, a súa 
primavera. É cando esta xentiña nova chega á escola e abrimos un novo ano escolar. 
Con eles e elas chega a enerxía renovada que nos envolve a todos, institución, 
profesorado, familias e nenos e nenas. E comeza a aventura.

Miguel A. Zabalza

Universidade de Santiago




