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     PLAN DE ACOLLIDA DE ALUMNADO ESTRANXEIRO 

 

  O obxectivo é favorecer a integración deste 

alumnado e acadar o antes posible a súa participación e 

implicación nas actividades do centro e atender 

convenientemente, se é o caso, as súas necesidades 

específicas de atención educativa. 

  Estas actuacións contémplanse e recóillense 

dunha maneira máis ou menos explícita nos documentos 

curriculares e nas programacións establecidas para cada 

nivel e materia. 

 

- No Proxecto Educativo estas actuacións deberán 

aparecer inseridas nun marco más amplo referido ás 

medidas de atención necesarias para cada caso. 

- Nas medidas específicas do Plán de Acción Titorial 

que pretenden favorecer a incorporación e integración 

na aula do novo alumnado mediante actividades de 

acollida e recepción específica para facilitar a 

integración no grupo, a adaptación ao centro e o 

coñecemento mutuo. 

 C.E.I.P. ESTEIRO 
Avda. de Vigo s/nº, 15.403 Ferrol 

Tlfo. 981-352904 – Tlfo e Fax. 981352905 (N.I.F. Q-6555647-D) 

e-mail ceip.esteiro@edu.xunta.es 
http://centros.edu.xunta.es/ceipdeesteiro/ 
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Para acadar esta atención individualizada, unas 

integración máis efectiva posible e que consiga as 

competencias básicas establecidas, é necesario por 

tanto: 

 

- FLEXIBILIDADE organizativa na adscrición do 

alumno/a ao nivel ou grupo e determinar canto antes a 

aplicación daquelas medidas de carácter organizativo 

máis axeitadas (incorporación a agrupamentos, 

programas de competencia curricular, asistencia a 

grupos de adquisición de línguas, atención específica 

de apoio,etc…. 

 

- COORDINACIÓN entre o profesorado de apoio, 

titores/as e o profesorado especialista para aplicar 

estratexias didácticas e metodolóxicas cando exista un  

desfase de competencia curricular e para favorecer a 

inmersión lingüística, sobre todo no caso de 

descoñecemento total dos idiomas. 

 
- Unha ACCIÓN TITORIAL sistemática que prime a 

atención persoal ao alumno /a e que coordine, en 

colaboración co D.O os aspectos organizativos, apoios, 

adaptacións,etc….. 
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- Elección dos RECURSOS MATERIAIS E 

DIDÁCTICOS máis adecuados para utilizar nas 

diversas materias, sobre todo no caso da adquisición 

das línguas para acadar canto antes unha competencia 

comunicativa suficiente para incorporarse á aula con 

garantías. 

       O proceso para determinar medidas de actuación 

conforme ás necesidades educativas do alumnado 

extranxeiro de incorporación tardía ao noso sistema 

educativo comprenderá as seguintes fases: 

 

Fases de escolarización 

 

1-  Unha vez que a familia solicite praza no centro, o 

equipo directivo solicitaralle a documentación 

regulamentaria e ademais a documentación 

académica que posua (boletíns informativos, 

certificacións,…) e informaralle da organización do 

sistema educativo (etapas, áreas, avaliación e 

promoción,…). 

2- O  paso seguinte será entrevistarse coa familia, co 

obxecto de obter toda a  información que poida resultar 

interesante para a adecuada escolarización do/a 

neno/a , de acordó co protocolo establecido a tal fín: 

datos físicos e de saúde, datos familiares, 

escolarización anterior, dificultades, materias 
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estudadas, rendemento anterior, expectativas 

familiares, características da personalidade do/a 

alumno/a, tempo de permanencia neste país,…..A 

entrevista será realizada polo orientador. Sería 

necesario determinar se hai unha situación de 

provisionalidade xa que esta pode orixinar 

inestabilidade e irregularidade nas obrigas 

repercutindo negativamente na súa escolarización. 

Toda esta información recollerase nun informe inicial 

3- .Neste momento haberá unha reunión do/a xefe/a de 

estudos co/a orientador/a para analizar toda a in 

formación recibida. Se parece suficiente para decidir 

o nivel de incorporación do/a alumno/a, farase esta 

efectiva no grupo que corresponda segundo os 

criterios de agrupamento do colexio. Esta decisión 

quedará recollida na Proposta de Escolarización. 

4- Se as informacións aportadas ata o momento non son 

suficientes para decidi-lo nivel de incorporación do/a 

alumno/a, o/a orientador/a realizará unha avaliación 

inicial das capacidades, nivel de coñecemento da 

língua e competencia curriclular do alumno/a nas áreas 

instrumentais básicas, e as características do grupo 

que favorezca a mellor adaptación. Todo isto 

determinará o nivel de incorporación. A tal fín 

establécense unas probas orientativas por cada 

nivel/ciclo que poderán ser completadas con 
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observacións e probas afíns. 

                Tendo en conta a idade do/a alumno/a, o nivel 

acadado na nosa língua, a valoración inicial das súas 

capacidades e do seu nivel de competencia curricular nas 

áreas instrumentais valoraranse as medidas de atención 

específica que se consideren mais axeitadas, seguindo o 

establecido na orde do 20 de febrero de 2004 da 

Conselleria de Educación pola que se establecen medidas 

de atención específica ó alumnado procedente do 

extranxeiro, así como no  Decreto  229/2011, do 7 de 

decembro, polo que se regula a atención a diversidade do 

alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma 

de Galicia nos que se imparten as ensinanzas establecidas 

na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio de educación. 

Artigo.30. Alumnado procedente do extranxeiro  

1. Será destinatario desta atención, aquel alumnado que, 

procedendo do estranxeiro, conte cunha idade 

comprendida entre os tres anos e o límite de 

escolarización obligatoria e presente algunha das 

seguintes circunstancias: 
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a) Descoñecemento das dúas lenguas oficiais de 

Galicia. 

b) Desfase curricular significativo. 

c) Graves dificultades de adaptación. 

2. A consellería con competencias en materia de 

educación facilitará as medidas necesarias para 

proporcionar a debida atención educativa ao 

alumnado procedente do extranxeiro que presente 

algunha das circunstancias referidas no punto 

anterior. Estas medidas poderán ser tanto de tipo 

curricular como organizativo. 

  Se o/a alumno/a é de Educación Infantil pasará 

por un periodo de adaptación semellante ó que pasa o 

resto do alumnado cando inicia a escolarización. 

  En todos os casos a adcrición farase tendo en 

conta o curso e grupoque se considere máis conveniente e 

adecuado coas súas características; coa intención de 

aproveitar o máximo de recursos posibles, que permita a 

adopción de medidas organizativas e de apoio, que 

poida compartir clase, se é posible con compañeiros/as da 

mesma nacionalidade ou que axuden, cando menos, na 

mediación co profesorado a nivel comunicativo ou que 
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fagan posible un traballo cooperativo nas clases. 

 

   Adopción de medidas específicas 

 

  A adopción de medidas específicas de atención 

educativa contemplaría as seguintes posibilidades: 

 

1)  Reforzos Educativos. 

2) Programas de competencia curricular. 

3) Programas de inmersión lingüística. 

4) Incorporación a un agrupamento flexible (en caso de 

se os houbera). 

5) Adaptacións curriculares significativas. 

 

Todas estas actuacións procurárase facelas no 

menor tempo posible, a fin de que o/a alumno/a normalice 

pronto a súa situación escolar. 

Haberá tamén unha posterior reunión cos país 

(orientadora e titor/a) na que se lle comunicará o grupo 

onde se escolarizará e daráselle información sobre o 

funcionamento do Centro (dereitos e deberes dos país e 

dos alumnos/as, horario, saídas previstas, profesorado, 

transporte,calendario escolar, actividades complementarias, 

colaboración da familia, horarios de titorías, boletín de 

información ás familias…, material necesario,…) e o 

periodo de adaptación e/ou as medidas de atención 
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específica, se son o caso. 

No caso de dificultades de comunicación coa 

familia por descoñecemento ou dominio escaso do galego 

ou castelán, podemos contar coa colaboración do 

profesorado especialista en inglés e francés  do centro, se 

a familia do alumno/a ten como lingua materna ou unha 

competencia básica nun destes idiomas (Actualmernte a 

consellería de educación ten publicado unha serie de 

materiais en varios idiomas que axudará neste sentido. Na 

páxina do MEC pódese atopar entrevistas iniciais e 18 

idiomas). 

Respondendo a un dos obxectivos establecidos 

no plán de acción titorial, procurarase poner especial 

énfase, desde a titoria, nas actuacións establecidas para 

lograr a inserción e a participación do alumno/a no Centro : 

 

- Adaptando as actividades de acollida no centro, 

sobre todo no caso dos alumnos/as estranxeiros 

incorporados nos primeiros cursos: ter preparada unha 

información básica de normas e costumes de centro, 

nomear un alumno/a guía que lles ensine as 

instalacións que deberán estar convenientemente 

pictografiadas, ter planos para os/as maiores, horarios 

pictigrafiados (se hai problemas de línguas). 

- Introducindo actividades de carácter cooperativo 

que favorezan a integración e o coñecemento mutuo 
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favorecendo a interculturalidade e de acordó coa súa 

idade. (Bibliografía sobre interculturalidade e Xogos 

ccoperativos).  Ver no mapa o país de orixe, facer as 

bandeiras, buscar en Internet información do mesmo 

(aspectos xeográficos, culturais,…) os equiposa 

deportivos, buscar algunas intervención familiar se é 

posible, preparar algún artigo para publicar no xoirnal o 

una web do centro, celebrar xornadas de 

interculturalidade a nivel de centro. 

 

Potenciar dende a titoria en colaboración co 

departamento de orirntación, sobre todo nun primeiro 

periodo, a coordinación entre todo o profesorado que 

imparte clase ao alumno/a e o profesorado que 

intervén nas medidas de atención eductiva co 

alumno/a. 
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