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DE  E. INFANTIL  A  E. PRIMARIA 
 

Para facilitar a incorporación do alumnado de  E. Infantil a E. Primaria, levaranse a 
cabo as seguintes actividades: 

 

ANTES  DE  REMATAR  O  CURSO 

1. No mes de xuño, levar os nenos de 5 anos de E. Infantil ó edificio de E. 

Primaria para mostrarlles as aulas de primeiro e as demais dependencias do 

centro. Do mesmo xeito ensinaraselle ó alumnado o lugar onde deberán facer 

as súas filas o curso vindeiro. 

2. Presentar ó alumnado, dentro da medida das posibilidades, aqueles 

profesores que lles van impartir clase o ano seguinte. 

3. Elaborar un traballo co alumnado coa finalidade de axudarlles a superar este 

cambio de etapa: 

• Información ó alumnado cara a mentalización para o cambio. 

• Preparación dun traballo que, no momento de entrar na súa clase o 

curso seguinte, estea presente na aula e que vexan dalgún xeito, a 

conexión entre as dúas etapas. 

4. Antes do remate do curso, levarase a cabo unha sesión de coordinación entre 

o profesorado de E. Infantil de 5 anos e os titores de 1º de E. Primaria para 

facilitarlles información que permita o coñecemento tanto do grupo como de 

cada un dos alumnos que o forman. 

5. Faráselles tamén unha proba por parte da orientadora para coñecer as 

aptitudes e capacidades dos alumnos para afrontar o cambio de etapa. 

6. O profesorado de 1º ciclo de E. Primaria elixirá os libros de texto para 1º de 

E. Primaria buscando sempre que sexan unha continuidade dos de E. Infantil 

de 5 anos, evitando unha excesiva cantidade de libros. 
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EN  SETEMBRO  DO  VINDEIRO  CURSO 

1. O primeiro día de clase, o profesorado titor de E. Infantil de 5 anos 

acompañará ó alumnado que cambia de etapa dende as novas filas ata a aula 

de 1º de E. Primaria que lle corresponda (dende a dirección do centro 

procurarase que o profesorado de E. Infantil poda estar libre para poder 

facelo) 

2. Os profesores de 1º de E. Primaria levarán a cabo un período de adaptación 

con este novo alumnado para facilitarlle a súa incorporación á nova etapa. 

 


