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Estimadas familias: 

Debido á situación que estamos a vivir e para 

informarvos sobre algúns temas que vos poidan 

preocupar relacionados coa incorporación ao colexio 

dos vosos fillos e fillas, irémosvos dando a través 

desta web do centro toda a información que 

consideremos necesaria e vos poida axudar. 

 
Un saúdo da Xefa do Departamento de Orientación       

e do equipo de profesoras de Educación Infantil. 

Mondego – Sada, xuño do 2020 

C.E.I.P. “PEDRO BARRIÉ DE LA MAZA” 

MONDEGO-SADA 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

CURSO 2020-2021 



 

 

O motivo deste primeiro contacto entre vós e o colexio é 

para explicarvos a gran relevancia que vai ter na evolución 

do voso/a fillo/a  o momento de entrada na escola, polo 

que adiantamos unha serie de pautas para que esta 

transcorra do mellor xeito posible. 
 

    Querida familia...  Nestes meses de verán é  

importante que traballedes comigo hábitos de autonomía 

persoal que me axudarán na miña vida escolar e cotiá, así que, 

por favor... 
 

 Lembrádeme, cada pouco, que vaia ao baño. 
 

 Se teño tempo polas mañás, poderei vestirme só. 
 

 Se me pedides as cousas con cariño,  

aprenderei a pedilas así tamén. 
 

 Se me axudades un pouquiño, poderei  

aprender a recoller os meus xoguetes. 
 

 Deitádeme cedo. Necesito durmir. Estou crecendo. 
 

 Sempre respectando as medidas de seguridade, 

levádeme a sitios onde poida estar con outros/as nenos 

e nenas, e así poderei aprender a convivir. 
 

 Con estes hábitos adquiridos sentireime máis 

independente e,   polo tanto, máis capaz de afrontar 

novas experiencias. 

 

CONSELLOS IMPORTANTES A TER EN CONTA  

 

 Debedes contarlle o que vai pasar na escola, pero 

non falarlle dela continuamente. 
 

 Para o neno/a é moi importante a confianza no 

seu mestre ou mestra  na escola. Podedes 

contarnos as vosas preocupacións e xuntos 

podemos axudarnos. 
 

 No caso dos nenos/as que usan o transporte e o 

comedor, deben saber que  van  usar eses 

servicios, e quen  os vai recoller.  
 

 Nesta primeira fase da escola infantil é unha 

tarefa moi importante a adquisición de hábitos 

persoais; hai que ensinarlle a recoller os 

xoguetes, lavar as mans, saudar.... 

 
  

 

 

 

 

 

 

 



 

O PERIODO DE ADAPTACIÓN  
 

A entrada dos nenos/as por primeira vez na escola 

implica unha separación do ambiente familiar e unha 

situación descoñecida e nova para eles/as. 
 

Neste proceso, tanto os/as titores/as como as 

familias e a escola, deberán establecer unhas 

pautas de actuación dirixidas a dar apoio, 

comprensión e coidado aos máis pequenos. 
 

Para iso a Lei de educación e as ordes e decretos 

que a poñen en marcha establecen o período de 

adaptación. 
 

Iste consiste en que o alumnado se vaia adaptando á 

escola de forma progresiva e o menos traumática 

posible e, para iso, realizaremos este período da 

forma que está recollida no N.O.F (Normas de 

Organización e Funcionamento) do centro. 
 

O periodo de adaptación tería unha duración de 

quince días, pero na situación actual motivada polo 

COVID-19 non podemos precisar con exactitude 

como vai ser o seu desenvolvemento.  
 

 Comezaría con períodos curtos de tempo para ir 

aumentándoos progresivamente, empezando con 

grupos pequenos de nenos/as para que se vaian 

coñecendo entre eles, familiarizándose co espazo no 

que van pasar moitas horas da súa vida e coñecendo 

tamén ao titor ou titora.  

En canto nos sexa posible facilitaremos 

información detallada. 

 

 

- É normal que esteades preocupados  de como vivirei este 

primeiro contacto coa escola, pero tamén debedes pensar  

que é algo positivo  e necesario para min e que alí o pasarei 

moi ben. 
 

- Sorride moito e dádeme seguridade cando me faledes da 

escola. 
 

- Non  usedes o colexio como ameaza, nin como castigo, 

dicíndome cousas como  “…xa verás cando vaias á escola…”. 

Isto só serve para poñerme en contra dela. 
  

- Faládeme da escola como dun lugar para coñecerme mellor, 

facer amigos,    aprender a expresarme  e  para ser feliz.  

                              
 

 

 
 



A IMPORTANCIA DA LINGUAXE  ORAL 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Agora que me vou facendo maior, cada vez sei falar 

mellor. 

Por iso, É IMPORTANTE que me axudedes a seguir 

mellorando día a día: 

 

 Faládeme moito, así aprenderei máis 

vocabulario. 

 Encántame que me faledes coma a un 

adulto, así me sinto maior. 

 Acabade as frases e contestádeme 

sempre ao que vos pregunto. Para min é 

importante. 

  Deixádeme dicir o  que penso. A miña 

opinión pode resultarvos útil. 

 

 Coidade de min, pero dándome liberdade. 

 Facédeme partícipe das vosas 

experiencias. Así poderei contalo 

despois. 

 E sobre todo... 

 Contádeme moitos contos. 

 Cantádeme moito. 

 Xogade comigo. 

 

 

Cada minuto que xoguedes e pasedes 

comigo, gañarédelo no futuro.  
 

 

A linguaxe apréndese : CONTANDO,  

 

XOGANDO, CANTANDO.... PERO SOBRE  

 

TODO   FALANDO 

 

 
 

 


