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Estimadas familias:

Queremos informarvos dunha serie de cuestións, xa que o momento de entrada
na escola ten moita importancia na evolución que terá o/a voso/a fillo/a. Por iso
convén, que o preparemos xuntos para que transcorra da mellor maneira posible.



Hai algunhas cousas que dende a casa debedes procurar:

Antes da súa escolarización:

Agora no verán insistide na adquisición de certos hábitos e favorecede a súa 
autonomía:

- Ensinádelle a ir ao baño só/a. Que sexa capaz de subir e baixar a roupa.
- Cando lle compredes a roupa para o colexio que sexan pantalóns con goma,

nada  de cintos,  petos,  botóns,  tirantes,…  que  van a limitar a súa
autonomía. E zapatos de velcro en vez de cordóns.

- Acostumádeo/a a facer algunha cousa por si mesmo/a: recoller os seus
xoguetes, vestir/ desvestirse, comer, …

- Acostumádeo/a a quedar con outras persoas que non sexan as súas figuras
de apego.

- Acostumar @s nen@ a cumprir normas e ter limites na casa. Na escola non
podemos facer sempre o que queremos. Hai límites e normas que cumprir.
Somos un grupo e funcionamos coma tal, respectando sempre as diferenzas
individuais de cada neno/a.

- Convén que o inicio da escolarización non coincida con ningún outro conflito
para o neno/a, como o abandono de cueiros, que empece a durmir só/a,…

- Días antes de iniciar a escola convén crearlles a mesma rutina de horarios.
Deitalo/a cedo e non levantalo moi tarde.

- Dicirlle como se vai chamar a súa mestra( este dato aínda non se sabe).
- Converter o ingreso na escola nunha festa que se vai preparando aos poucos:

compra de roupa, do material, …. Preparar o ingreso na escola como algo
vinculado ao crecemento, ao feito de irse facendo maior e que é o seu máis
grande orgullo.

A  ctitudes         positivas: o que SI lle hai que dicir aos nenos/as

- Os primeiros días vas estar no colexio pouquiño tempo e despois voute

buscar.

- No colexio vas a pasalo moi ben, vas xogar con moitos nenos e nenas, vaste

divertir e vas aprender unha chea de cousas.

- Os mestres son amigos. Vanche axudar e van coidar de ti todo o tempo que

esteas na escola.



- O colexio é necesario para saber cousas e é positivo para os nenos/as.

Actitudes         negativas: o que NON se lles debe dicir aos nenos/as

- Non usedes o colexio como castigo ou ameaza.

- Evitar as expresións de tipo: xa verás cando vaias á escola ou se non fas

ben as cousas a mestra vaite castigar.

- Tampouco é bo idealizar aos mestres con frases como vas ter un mestre/a

moi guapo/a ou é un mestre/a moi bo/a.

- Esquecer as expresións similares a se non te portas ben déixote quedar alí

todo o día e non te vou buscar.

Queremos insistir que o voso fillo ou filla dáse perfectamente conta do que vós
sentides, percibindo  cando  estades  inquedos;  incluso  chega a  deducir  o  que
pensades sobre a escola.  Por iso é necesario que vexa e sinta que vós estades
ledos e non preocupados pola súa entrada no colexio.

Escolarización

- Según a Consellería de Educación  a cativada que comece segundo ciclo de
Educación Infantil disporá do Período de Adaptación dende o 9 de setembro ata
o 21 de setembro. As clases comezan o 9 de setembro.

- A  entrada  ao  colexio  será  de  forma  progresiva, seguirá  un  Plan de
Adaptación. Polo que debedes de contar que, dende o 9 ata o 21 de setembro, vai
haber flexibilización no horario e nos agrupamentos. Esto quere decir que, non
van entrar ás 9.20 e saír ás 13.40 como os maiores. Van entrar noutro horario,
permanecerán menos tempo no colexio e virán por turnos. Non todos á vez.

- No  mes  de  setembro,  antes  do  inicio  do  curso, convocarémosvos  a  unha
reunión para explicarvos como se vai a levar a cabo o período de adaptación.



MATERIAL     DIDÁCTICO para o curso 2021/2022

➔ Vicent Van Gogh 3.0. Nivel 1. Canto Sabemos. Editorial Santillana Obradoiro.
ISBN: 978-84-9185-064-9 

➔ Marie Curie 3.0. Nivel 1. Cuanto Sabemos. Editorial Santillana.
ISBN: 978-84-680-5804-7 

A lista do material funxible facilitarémola no mes de setembro.
Os nenos e nenas necesitarán para o curso un mandilón que abotoe por diante, co
seu nome en letras maiúsculas e unha cinta para colgalo no percheiro.


