
PLAN DE ACOLLIDA
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ALUMNADO INMIGRANTE

CEIP "O Grupo"  -  Ribeira



1. Xustificación
       A  constante  inmigración  que  se  ven  dando  nos  últimos  anos  na  nosa 
Comunidade,  e  no  noso  caso  concreto  en  Ribeira,  fai  cada  vez  máis  necesaria  a 
adopción de diversas medidas de acollida e atención específica ao alumnado que se 
integra nos nosos centros, procedentes do estranxeiro.

No  CEIP  "O  Grupo",  temos  a  experiencia  nestes  anos  pasados,  e  ata  o 
presente,  da  integración  de  alumnos  procedentes  do  estranxeiro  (chineses, 
marroquinos,  chilenos,  arxentinos,...).  a  experiencia  acumulada,  produto  das 
inquedanzas  e  o  traballo  na  busca  de  recursos  axeitados  para  estes  alumnos,  en 
especial  cando  existe  descoñecemento  das  nosas  linguas  (casos  de  chinesas  e 
marroquinos),  e  o  contexto  regulador  dun  novo  marco  normativo  (Orde  de  20  de 
Febreiro de 2004), empúrranos a recompilar e sintetizar algunhas medidas que sirvan 
de guía no proceso de acollida aos alumnos inmigrantes que se incorporen ao noso 
Centro.

A  incorporación  dun  alumno  procedente  do  estranxeiro  ven  precedida 
habitualmente dunhas especiais connotacións non homologables á incorporación de 
outro tipo de alumnado: 

- Adoitan ter con máis frecuencia dificultades escolares (maiores canto maior 
sexa  o  alumno),  debido  ás  condicións  da  súa  escolarización  anterior  (habitos  de 
traballo, desempeño curricular, etc), o dominio ou non dos nosos idiomas...

- Con frecuencia adoita darse absentismo escolar (normalmente intermitente...)
-A posible falta de motivación polo estudo, debido á falla de identificación coa 

nosa cultura, falla de atención ou escasas expectativas educativas dos pais, falla de 
interese ou pobre ambiente educativo...

-  Falla de integración social (aínda que em vías de mellora, adoita ser alumnado 
con relacións extraescolares pobres) ou escasa relación co centro educativo por parte 
das familias.

Pero  coa  incorporación  de  alumnos  inmigrantes,  debemos  saber  ver  tamén 
algunhas características positivas de cara á educación de todo o alumnado:

- Culturas e costumes distintos que contribúen a ampliar coñecementos e unha 
visión máis global do mundo.

- Aportación de outros valores, que na convivencia diaria favorecen a práctica da 
tolerancia e do respeto polo diferente.

- Ese contacto coa diferenza propicia  o ensino e a aprendizaxe de resolución de 
conflictos e por ende a maduración como cidadáns dunha sociedade plural.

Así  pois,  e  tendo  en  conta  todo  o  devandito,  pretendemos,  co  conxunto  de 
medidas que a seguir se expoñen, unha mellor adaptación do alumnado procedente do 
estranxeiro que poida chegar ao noso Centro. O desenvolvemento deste Plan require 
do  esforzo  xeralizado  de  toda  a  Comunidade  Educativa  :  Profesorado,  familias, 
alumnado e mesmo outras institucións sociais do contorno do Centro.

Este Plan de Acollida deberá ser aprobado polo Consello Escolar, como parte 
das Medidas de Atención á Diversidade,  parte á súa vez do documento PEC .

2. Obxectivos.
O principal obxectivo do Plan de Acollida é a facilitación da integración escolar 

mediante unha maior humanización e coidado nas relacións cos alumnos nos primeiros 
días da súa incorporación ao Centro. Para isto, establecemos os seguintes obxectivos 
específicos:
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-  Asumir  globalmente,  como  Centro,  o  deseño  e  posta  en  práctica  das 
respostas educativas precisas para estes alumnos.

- Favorecer a súa adaptación progresiva ao Centro.
-  Conseguir  que  os  pais  e  os  propios  alumnos  estean  informados  do 

funcionamento e organización do centro educativo.
- Fomentar actitudes de respeto  cara a estes alumnos e facilitar o proceso da 

súa integración.

3. Medidas de actuación

3.1. Acollida ás familias no centro. Recibimento.
Os  primeiros  momentos  na  relación  coas  familias  e  cos  alumnos  de 

procedencia estranxeira son moi importantes, e requiren unha sensibilidade especial, 
para  que  o  proceso  ordinario  de  matriculación  se  traduza  nun  verdadeiro  e  eficaz 
momento de acollida. 

Pode darse o caso de que descoñezan as nosas linguas, de que veñan ou non 
acompañados de tradutor, ou descoñezan os nosos costumes e sistema educativo. Se 
hai  a  posibilidade,  sempre  pode  pedirse  a  colaboración  de  algún outro  familiar  de 
alumnos da mesma nacionalidade para actuar de mediador- tradutor.

En  calquera  caso,  explicaráselles,  comprobando  se  entenden  ou  non,  as 
características do sistema educativo e a documentación necesaria para os trámites de 
matrícula. Se descoñecen as dúas linguas oficiais, facilitaráselles esa información por 
escrito, preferiblemente traducida ao seu idioma (*). Pode ser de utilidade neste caso o 
folleto informativo Escolarización do alumnado procedente do estranxeiro (*).

Este primeiro contacto coa familia será realizado polo Secretario do Centro, 
aínda que pode determinarse con anterioridade outra persoa do Equipo Directivo, ou 
por delegación deste, que se encargue de facelo.

3.2. Información aportada polo Centro.
Feito  o  trámite  de  matrícula,  o  Secretario  informará  á  familia  sobre  outras 

cuestións relativas á organización do Centro: 
- Calendario Escolar e Horarios.
- Principais normas do RRI.
- Asistencia e xustificación de faltas.
- Sistema de avaliación.
- Hora de atención aos pais.
- Material escolar necesario (se é o caso).
- Lugares de entrada e saída do alumnado.
- Actividades complementarias e extraescolares: saídas, visitas, etc. 
- Instalacións máis representativas do centro: Visita.
Tamén se informará sobre a existencia dos Servizos Sociais do Concello, por se 

non coñeceran a atención que poden atopar alí, de darse o caso.
Se  fose  preciso  facilitaríaselles  esta  información  por  escrito,  de  ser  posible, 

traducida ao seu idioma.

3.3. Recollida de datos.
O momento da matriculación será tamén aproveitado para recoller  da familia 

unha información máis precisa sobre a súa procedencia, lingua, escolarización previa, 
etc,  de  xeito  que  o  coñecemento  do  novo  alumno  axude  a  determinar  as  súas 
necesidades educativas(*).
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Esta tarefa será desenvolvida polo orientador do centro. No caso de que falten 
moitos datos, procurarase completalos coa axuda dos Servizos Sociais do Concello, ou 
algún mediador se existise.

3.4. Avaliación Inicial e Adscrición.
Como primeira medida, segundo establece a normativa, o alumno escolarízase 

no curso que lle corresponde pola súa idade, aínda que, pola información recollida, se 
presupoña  un  gran  desfase  curricular  ou  non  se  podan  determinar  ben  os  seus 
coñecementos por non falar o alumno as nosas linguas.

A continuación, e con máis urxencia se o seu nivel curricular é baixo respecto da 
súa idade, o titor procederá a determinar as súas necesidades educativas, mediante a 
avaliación inicial prevista con carácter xeral para todo o alumnado que se incorpora ao 
centro.  No caso de apreciar outras necesidades educativas especiais,  ademais das 
asociadas  á  condición  de  procedencia  estranxeira,  o  Departamento  de  Orientación 
realizará a avaliación psicopedagóxica pertinente.

Cos  resultados  da  avaliación  inicial  e,  se  é  o  caso,  da  avaliación 
psicopedagóxica,  establecerase  cal  das  medidas  de  atención  específica  para  o 
alumnado procedente do estranxeiro, sería a máis axeitada en cada caso:

- Medidas de tipo curricular, de carácter xeral  para a atención á diversidade: 
reforzo  educativo,  adaptación  curricular,  flexibilización  da  idade  de 
escolarización...Estas  medidas serán desenvolvidas  preferentemente dentro  da aula 
ordinaria para facilitar en maior medida a súa integración escolar.

-  Medidas  de  tipo  organizativo,  consistentes  en  agrupamentos  flexibles  e 
temporais,  específicas  para  alumnado  procedente  do  estranxeiro  (Orde  de  20  de 
Febreiro de 2004) : Grupos de Adquisición das Linguas e Grupos de Adaptación da 
competencia Curricular. Ao ter carácter temporal e a finalidade de integrar axiña ao 
alumnado na vida escolar e académica, teranse en conta os horarios establecidos na 
normativa,  así  como  a  avaliación  continuada  para  restablecer  canto  antes  a  súa 
escolarización ordinaria.

Estas medidas terán que ser aprobadas pola InspecciónEducativa.
Parellamente,  non  deben  descartarse  outras  iniciativas,  aínda  que  máis 

informais, producto da experiencia dos profesionais do centro ou de outros centros, e 
que de xeito máis efectivo e motivador contribúan a familiarizar ao alumno coa vida do 
centro (conversas con persoal do centro, acompañamento en tarefas específicas, apoio 
de compañeiros, rotulacións multilingües, etc...). En xeral, deberá procurarse a maior 
implicación do profesorado na atención deste alumnado.

3.5. Relación con outros servizos.
A integración escolar e social do alumnado procedente do estranxeiro, así como 

das súas familias,  é  unha tarefa  a abordar  interdisciplinarmente.  Por  iso,  o  Centro 
educativo deberá ter en conta todo o que as institucións podan aportar na socialización 
deste  colectivo:  posibilidades  de  mediación,  actividades  interculturais,  oferta  de 
servicios,  etc.   Tamén pode ser importante a colaboración con posibles ONGs que 
traballen con inmigrantes.

É conveniente coñecer se teñen regularizada a súa asistencia sanitaria e onde 
deben acudir no caso de accidente... 

Igualmente, na liña de actuación habitual deste Centro, é conveniente manter 
contacto frecuente cos Servizos Sociais do Concello, neste caso para coñecer a súa 
actuación coa poboación inmigrante (contrastar datos sobre a evolución de chegada de 
inmigrantes e a súa incidencia escolar, coñecer se teñen programas de alfabetización, 
buscar  a  colaboración  de  posibles  mediadores  socio-culturais,  se  houbera...)  e 
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colaborar  en  cuestións  como absentismo escolar,  apoios  extraescolares,  mediación 
(traductores e intérpretes coas familias...), bolsas ou axudas, etc.

3.6. Acollida do alumno na aula.
Para  un  alumno  que  chega  de  fóra,  e  ás  veces  co  curso  xa  comezado,  o 

primeiro  día  de  clase  é  un  momento  moi  importante.  A  súa  rápida  integración 
dependerá  en  boa  medida  de  como  se  sinta  acollido,  de  como  se  relacione  os 
primeiros  días  cos  seus  compañeiros  e  co  seu  titor,  e  de  como  se  lle  facilite  o 
desenvolvemento.

O  titor  debe  proporcionarlle  unha  pautas  de  traballo  e  unhas  normas  de 
convivencia  e  comportamento,  aínda  que  o  alumno  as  vaia  incorporando  pouco  a 
pouco. Tamén tratará de que o alumno coñeza os espazos da aula e os de uso común 
do centro, e tentará que o grupo-clase sexa o lugar prioritario para a súa integración 
social e efectiva, ao tempo que todos se enriquecen cos valores persoais e culturais do 
novo compañeiro.

Este labor non debe deixarse á improvisación, polo que se fai necesaria a súa 
preparación previa:

Antes do primeiro día, o titor repasará os datos do novo alumno, obtidos nas 
entrevistas coa familia e recollidos nas fichas informativas, tratando de facerse cargo 
das posibles dificultades, antes de recibilo.  Se é posible, preparará tamén o grupo-
clase falando do novo compañeiro, explicando a súa orixe, nacionalidade e cultura, e 
estimulando a acollelo do xeito máis positivo posible.

Se o  primeiro  día  o  alumno chega acompañado dun familiar,  a  dirección do 
centro ou a persoa que o atendeu o día da matriculación, xunto co titor, daranlle a 
benvida e presentaranse. Excepcionalmente, e segundo a idade, pódese permitir ao 
familiar que o acompañe ata a aula. Se descoñece a lingua e no centro hai alguén que 
coñece a súa, convén que participe na benvida e traduza nos primeiros momentos de 
saúdos e presentacións.

3.6.1.  Pautas  para  a  presentación,  relación  cos  compañeiros  e 
acollida.

- Xa na clase, presentarase aos compañeiros de xeito natural e acolledor. Pode 
utilizarse algún xogo para aprender os nomes dos demais. Debemos ter en conta que o 
grupo, se está motivado e implicado na acollida, é quen mellor ensina aos que acaban 
de chegar a dinámica da clase, as expresións comúns e as relacións cotiás.

- Convén controlar as reaccións espontáneas, evitando a excesiva protección e, 
por  suposto,  erradicando  actitudes  de  rexeitamento  ou  menosprezo.  É  interesante 
utilizar positivamente a posición dos líderes na aula, encargándolles que lle presten a 
súa axuda ou que lles dean algunha explicación.

-  Co alumnado que non fale galego nin castelán, trataremos de comunicarnos 
con el mediante mensaxes claras e contextuais, axudándonos de gráficos, imaxes ou 
algún xesto.

-  Evitar  a súa incomunicación prolongada:  ensinarlle  a escola e os espazos, 
animalo a participar no recreo, evitar que estea só nas entradas e saídas, etc.

-  Implicar  á  clase  para favorecer  a  inmersión  lingüística  dos que acaban de 
chegar e a comunicación con eles, mediante indicacións como:

a) Dárlles un bo modelo lingüístico: non falar xesticulando ou berrando, 
con frases sinxelas, pronunciando con claridade, non alterar as frases para facilitar a 
comprensión.
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b) Non dar por boas as frases incorrectas, pensando que xa fan bastante 
esforzo; axudarlles a que as completen ben.

c) Colaborar todos no tema da pronunciación (cambiar o mal  dito polo 
correcto),  para  que  poda  aprender  por  imitación,  aínda  que  sen  cortar  moito  a 
comunicación.

d)  Falar  co  novo  alumno,  poñendo  esforzo  en  entendelo  e  facernos 
entender, procurando que tamén se esforce, sen traducirlle todo.

3.6.2. Alumnos titores

Téñense realizado experiencias moi positivas na titorización dun alumno novo 
por parte de outro compañeiro. Sen prexuízo de todo o dito no apartado anterior (axuda 
dos  compañeiros,  especialmente  no  caso  de  descoñecemento  da  lingua,  e 
acompañamento de alguén que fale a súa o primeiro día...).  Pero para volver canto 
antes á normalidade da aula pode ser moi útil e enriquecedor a designación temporal 
da figura do alumnado titor. O profesor solicitará a colaboración de un compañeiro, 
unha persoa ben predisposta, acolledora e comunicativa, para que sente ao seu lado e 
lle axude, o oriente e acompañe, sobre todo nas primeiras semanas, e máis aínda se 
descoñece o idioma. Este  alumno titor pode ser fixo ou ir variando entre todos os da 
clase.

As principais funcións do alumnado titor serán :
- Facilitar a integración do alumno estranxeiro, evitando o seu illamento 
inicial ou nos tempos de lecer (acompañalo no recreo, entradas e saídas)
- Presentalo a outros compañeiros, profesorado, persoal non docente, etc
- Tratar de resolver as dificultades iniciais de comunicación.
- Axudarlle a entender as tarefas escolares que debe realizar.
-  Orientalo  sobre  o  funcionamento  do  centro:  horarios,  material  de 
traballo, dependencias e espazos.
- Colaborar co titor comunicándolle as dificultades que detecte.

Debe  coidarse  que  o  alumno  titor  non  esqueza  ou  retarde  a  súa  marcha 
académica polo desempeño temporal destas funcións.  Para facer un seguimento desta 
tarefa,  e darlle un caracter formal, pode utilizarse un sinxelo documento no que se 
rexistra a súa evolución (*)  

4. Suxestións de actividades na aula.
- Convén organizar algunha actividade inicial na que o alumno poida participar 

máis  facilmente  e  que  sexa  para  el  significativa  :  xogos,  presentación  de  murais, 
traballos con soporte visual, representacións...

- Tamén convén , nos primeiros días, preparar actividades  que  faciliten  a 
avaliación inicial e amosen as habilidades e coñecementos básicos que posúe. Para 
iso poden propoñerse diversos formatos : visuais, con escasa carga verbal; incidir en 
saberes  que  poidan  expresarse  por  esquemas,  gráficos  ou  debuxos;  servirse  de 
imaxes,  vídeos,  atlas,  etc,  ou  materiais  manipulativos  ou  gráficos  no  caso  de 
matemáticas.

- Desenvolver actividades e situacións que permitan a aprendizaxe cooperativa.
- Facer participar activamente ao novo alumno naqueles aspectos nos que sexa 

competente, fomentando a súa autoestima e confianza : que se exprese na súa lingua, 
manifestando as súas habilidades ou coñecementos na expresión plástica e musical, 
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na educación física, ou calquera outra área na que non medie de xeito relevante a 
lingua de acollida.

-  Incorporar  algún tipo de  ambientación facilitadora  da  aprendizaxe :  rótulos, 
nomes  das  cousas,  murais,  resumos,  imaxes,  etc,  dos  temas  de  estudo  ou  de 
situacións habituais.

-  Algunhas actividades dirixidas especificamente ao alumnado procedente do 
estranxeiro:

-  Informar sobre a nosa comunidade :  costumes, comidas,  horarios de 
traballo...
- Crear situacións de comunicación en toda a comunidade escolar.
- Propiciar que o alumno inmigrante sexa protagonista e dea a coñecer a 
súa cultura.
- Informar das actividades extraescolares e fomentar a participación de 
todos.

- Posibles actividades dirixidas a todo o alumnado :
-  Informar  sobre  o  país  (ou  países)  de  procedencia  do  alumnado 
inmigrante: costumes, cultura, relixión...
-  Utilizar  na  aula  algunhas  referencias  da  lingua  de  orixe  estranxeira, 
como saúdos, despedidas, expresións e frases feitas...
-  Ver e comentar cintas de vídeo ou DVD relacionadas cos países de 
orixe.
-  Programar  actos  culturais  dedicados  ao  coñecemento  mutuo  das 
distintas  culturas  que  conviven  no  centro  :  artesanía,  gastronomía, 
folclore, costumes, etc

5. Autoavaliación do Plan.

Unha vez realizado o Plan de Acollida, convén avaliar a súa posta en práctica 
periódicamente. 

A C.C.P. impulsará esta avaliación, que chegará a todo o profesorado a través 
dos coordinadores de ciclo.

Proponse un cuestionario  orientativo,  que poderá modificarse en funcións de 
factores,  necesidades  ou  circunstancias  non  detectadas  por  agora,  e  para  mellor 
axustalo ás características do noso centro.

(*) O Departamento de Orientación proveerá de modelos destes documentos en todos os casos que sexa posible.
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