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PLAN  DE  ACOLLIDA   

A  ALUMNOS/AS  DE  NOVO  INGRESO 
 

 

� MOMENTO  DA  MATRICULACIÓN  

No momento da matriculación preguntaráselles ós pais polas posibles deficiencias 

dos seus fillos, co fin de poder xestionar a mellor atención para eles e elas durante o 

período escolar. 

 

� XORNADA  DE  PORTAS  ABERTAS (E.Infantil)  

No mes de xuño organizaranse unhas xornadas de portas abertas durante o segundo 

recreo de E.Infantil, para pais e futuro alumnado. Realizarase en grupos 

aproximadamente de 10 alumnos (en función da matriculación de cada ano). Será 

unha primeira toma de contacto do alumnado de E. Infantil co novo centro. 

 

� EN  SETEMBRO 

1. ALUMNOS  DE  TRES  ANOS: Período de Adaptación 

Os alumnos de tres anos comenzarán o período escolar en pequenos grupos, 

que se incorporarán paulatinamente, ampliando o tempo de permanencia no 

centro en función das súas peculiaridades. 

Teranse en conta os casos especiais, como pode ser os alumnos que precisen 

máis tempo para adaptarse, ben sexa porque non controlen esfínteres, por 

minusvalías de calquera tipo ou ben outros casos xustificados (problemas de 

socialización, causas familiares graves que poidan afectarlles.....) 

Planificaranse os primeiros días de permanencia nas aulas con actividades 

motivadoras que faciliten a aceptación por parte dos nenos da súa incorporación 

á escola. 

 

2. RESTO  DO  ALUMNADO  DE  NOVA  INCORPORACIÓN  AO  

CENTRO 

Con estes alumnos, que previsiblemente será un número reducido, nos 

primeiros días de setembro, antes de comezar as clases, ensinaráselles o centro, 
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coincidindo esta data en E.Infantil e nos primeiros cursos de E. Primaria, coa 

data de entrega de material aos titores. 

 

3. INCORPORACIÓN  DO  ALUMNADO  FÓRA  DO  PLAZO DE 

SOLICITUDE  DE  MATRICULACIÓN.   

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN  ANTE UN NOVO INGRESO  POLO  

MEDIO  DO  CURSO 

 

• A secretaría recolle a petición da Inspección, pais…e informa ao Equipo 
Directivo (Dirección e Xefatura de Estudos) 

• O Equipo Directivo, previa consulta coa Orientación, decidirá: 

- Data de Entrada do alumno no centro 

- Aula e titora onde escolarizará ao alumno/a 

• O Equipo directivo e / ou Orientadora do centro informará ao titor/a para que 
poida acoller ao alumno de forma axeitada. 

• Informaráse aos pais da data de incorporación ao centro, ben previa 
entrevista coa Orientadora ou ben a través da Secretaría do centro. 


