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PLAN   DE   ACOLLIDA   AOS  PAIS/NAIS  
 

1. ACTIVIDADES REALIZADAS PARA INFORMAR ÓS PAIS QUE 

PRETENDAN MATRICULAR OS SEUS FILLOS/AS NO CENTRO : 

PERÍODO DE PREINSCRIPCIÓN 
 

� Folleto de acollida: Dáselle a tódalas familias que se acheguen ó centro, 

antes de facer a matriculación co obxecto de facilitarlles información a 

cerca do mesmo (ver folleto adxunto) 
 

� Información Xeral: Ensínase o centro, as súas instalacions e resolvense 

as cuestións polas que amosen interés os pais. O recibimento dos pais 

interesados será o último martes antes de rematar o prazo de 

preinscrición. Farano o equipo directivo. 
 

 

2. RECIBIMIENTO  DOS  PAIS/NAIS :  
 

Despois de estar matriculados no centro, o último martes do mes de maio 

farase unha reunión de tódolos pais dos nenos de novo ingreso na que estarán 

presentes o equipo directivo e as titoras de infantil que vaian impartir 

docencia en tres anos o curso seguinte. 
 

� Informarase:  
 

1. Nunha primeira parte da reunión de temas de interés xeral: 

• Funcionamento do colexio 
• RRI 
• Aclaración de dúbidas sobre o folleto de acollida 

 

2. Nunha segunda parte, mentres o equipo directivo ensínalles o centro 

ós novos pais de primaria, as titoras de infantil falaranlles os pais dos 

alumnos de E. Infantil de: 

• Diferencias entre escola e gardería 
• Recomendacións cara o verán 
• Xornada de acollida e período de adaptación 
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3. A  PRIMEIRA  REUNIÓN  DE  PRINCIPIO  DE  CURSO  
 

 

� Faríase en 3 anos antes de comezar as clases, e no resto por titorías no mes 
de Outubro 
 

� Puntos a tratar: 

1. Presentación do profesorado 
 

2. Normas do centro 
-RRI: puntualidade, faltas de orde... 
-Normas da aula. 
 

3. Información xeral dos obxectivos do curso 
 

4. Información do centro 

� Departamento de Orientación: información da súa existencia, o 
seu labor e forma de acceder ó departamento en caso de 
necesidade 

 

� Actividades extraescolares e complementarias organizadas para 
o curso (autorizacións para as saídas ó entorno, aportacións 
económicas.....) 
 

� Control das faltas de asistencia. Xustificación das mesmas. 
 

� Horario de titoría, forma de pedir as entrevistas co titor ou con 
calquera dos profesores especialistas. 

 
 

5. Colaboración dos pais/nais  

� Hábitos alimenticios 
� Normas de hixiene 
� Hábitos de estudio: axuda familiar na casa. 
 

6. Recomendacións: 

� Colaboración co profesorado 
� Necesidade de comunicación ante problemas que xurdan. 
 

7. Recollida de información para as titorías 

� Cuestionario de recollida de datos para E. Infantil (Anexo 1) 
� Cuestionario de recollida de datos para E. Primaria (Anexo 2) 

Estes cuestionarios presentaránselles ós pais cada vez que o alumno cambie de titor. 
 

8. Informes varios: Todo o que xurda a principio de curso e vexamos 
a necesidade de comunicarlles ás familias. 

 


