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INTRODUCIÓN 

 

 

     A escola é o instrumento do que dispoñen os pais para axudarlles na complexa misión da 

formación dos seus fillos, sen esquecer que eles son, en definitiva, os responsables da súa 

educación. 

 

     En consecuencia, a educación é unha tarefa compartida entre a familia e a escola e, polo 

tanto, os pais e as nais han de participar de forma activa no deseño do modelo educativo 

programado para os seus fillos. 

 

     Na etapa Infantil, as aprendizaxes que os nenos  van realizar na escola están estreitamente 

vinculadas coas súas vivencias cotiás, e, ó mesmo tempo, han  ter unha continuidade na vida 

familiar. É nesta etapa onde a colaboración positiva, o apoio e a participación dos pais e nais se 

fai máis necesaria. O tempo denominado “periodo de adaptación” convértese nun dos momentos 

privilexiados de relación coas familias. Esta relación permitirá  coñecemento; o coñecemento 

crea a confianza; a confianza será a base da colaboración e a cooperación, aspecto que está 

contemplado como necesario na Lei Orgánica de Educación. 

 

 

     Neste anexo recolleremos a maneira na que as familias poden implicarse e participar na 

programación de actividades pensada para esta etapa, incidindo especialmente no que 

chamaremos PROCESO DE ADAPTACIÓN  dos nenos e a súa familia á escola.  
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MARCO TEÓRICO 

 

     O dereito que os pais e as nais teñen a intervir na educación que os seus fillos reciben no 

Colexio está recollido no artigo 27 da Constitución. Pensamos que non debe entenderse só 

como un dereito, senón tamén como un deber. 

 

     A relevancia do periodo de adaptación xa queda de manifesto na Orde do 6 de maio de 1992 

(DOG do 21 de maio), pola que se regula o procedemento para a implantación do 2º ciclo  de 

Educación Infantil e díctanse instruccións en materia de organización escolar  e avaliación para 

aqueles centros onde se imparte o devandito ciclo. (Artigo 18) “A incorporación de novos 

escolares ó Centro requerirá a planificación do período de adaptación por parte do equipo 

docente do ciclo. Este período será tratado a través dun plan de acción ó que non serán alleos 

as nais e os pais, e que terá en conta as características especiais da comunidade escolar e os 

medios dispoñibles no centro. O profesorado deberá ter previsto, ó inicio de curso, unha 

organización espacial, que fará referencia cando menos ós seguintes aspectos: 

 Colaboración e participación das familias. 

 Flexibilización do calendario e horario para os novos escolares.  

 Actividades encamiñadas a unha mellor adaptación. 

 Agrupación flexible do alumnado. 

 

No artigo 21 explica (…) “Adistribución do tempo dentro da aula estará en función das 

decisións tomadas no proxecto curricular de ciclo, así como nas programacións. En calquera 

caso, o horario será flexible e non contemplará a distribución por áreas, dado o carácter 

globalizado do modelo curricular para esta etapa.” 

 

Asimesmo o Decreto 330/2009, do 4 de xuño, polo que se establece o currículo da Educación 

Infantil na Comunidade Autónoma de Galicia, no seu artigo 12 establece que “Os centros 

educativos poderán programar o período de adaptación do alumnado para favorecer a 

transición á nova situación de ensino-aprendizaxe.” 

 

 Na comunidade científica pedagóxica e psicolóxica existe consenso respecto á 

importanica deste periodo e ás graves consecuencias que para a estrutura psíquica do alumnado 
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leva a separación traumática das figuras de apego. Pensar que “non é para tanto” supón ignorar 

a súa seguridade física e emocional. A forma na que se resolva este cambio é transcendental 

para eles e para o seu futuro na escola. 

 

 Os obxectivos do Período de Adaptación son: 

 Facilitar o tránsito dun espazo familiar ou escolar previo, cunhas relacións coñecidas, a 

outro espazo escolar con novos tipos de relación. 

 Conseguir que a adaptación do alumnado á escola favoreza o seu correcto 

desenvolvemento. 

 Disminuir a tensión, angustia, medo e asiedade creados pola nova situación.  

 Compartir información relevante entre familias, profesorado e alumnado para mellorar o 

mutuo coñecemento. 

 Favorecer a sensación de seguridade na nova situación escolar.  

 Xerar relacións interpersoais baseadas na confianza e profesionalidade. 

 Descubrir o gozo de estar con outros (compañeiros e mestres) nun ambiente estimulante.  

 

Por todo o exposto anteriormente este periodo será tratado a través dun Plan de acción que se 

desenvolverá conxuntamente entre todos os membros que forman a Comunidade Educativa: 

alumnado, familias e profesorado. 
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ACTITUDES CONVENIENTES DOS PAIS E NAIS FRENTE Á 

ESCOLARIZACIÓN 

 

Os efectos inmediatos que a escolarización produce nos nenos son: 

 

-A progresiva adquisición da autoestima. 

-O desenrolo das relacións sociais. 

-A ampliación e perfeccionamento da linguaxe. 

 -O progreso na adquisición da autonomía. 

 

     Eses catro ámbitos de desenvolvemento empezan a forxarse no seo da familia. O apoio dos 

pais é moi importante para que na escola siga construíndo a súa identidade persoal. Se a 

adaptación á escola é positiva, os nenos desenvolven actitudes como: motivación, iniciativa, 

esforzo e responsabilidade. 

 

     Sendo conscientes de que a adquisición e desenvolvemento das características evolutivas de 

cada etapa poden verse favorecidas enormemente coa colaboración escola-familia, os pais 

deben: 

 

 Manifestar unha actitude positiva cara o Colexio e cara  ó mestre ou mestra: falarlle do 

centro, das súas características, do tipo de actividades que van a facer... 

 

 Presentar unha imaxe tranquila e serea de cara á separación que supón a escolarización. 

Se os pais amosan anguria ó separarse dos nenos, éstes van vivir a escolaridade con 

anguria. 

 

    Os pais sobreprotectores provocan no neno un  maior grao de dependencia 

emocional.   Ese mesmo efecto prodúcese se o neno percibe que o tempo que pasa no 

Colexio supón para os pais un alivio, un momento para desfacerse del.  O colexio ha de 

ser un lugar positivo. 
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 Transmitir ós fillos a importancia que ten asistir ó Colexio para o seu desenvolvemento e 

formación persoal. 

 

 Escoitar con comprensión e pacencia ós nenos cando contan cousas do Colexio e 

axudarlle a darlle a importancia xusta a determinadas situacións que o neno pode vivir 

nestes primeiros momentos de contacto coa escola. 
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CARACTERÍSTICAS XERAIS DOS NENOS E NENAS ENTRE OS 3 E OS 6 ANOS 

 3 anos 4 anos 5 anos 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

MOTRICES 

 Empeza a 

entreterse con 

xogos sedentarios 

 

 No debuxo, tanto 

no espontáneo 

como no imitativo, 

empeza a controlar 

o movemento e os 

trazos son menos 

difusos e 

repetidos. Dalle 

nome ós debuxos 

que realiza aínda 

que non garden 

ningunha 

semellanza coa 

realidade. 

 

 Vai 

perfeccionando o 

sentido do 

equilibrio. 

 

 Corre con 

facilidade, salta á 

pata coxa e pode 

manterse en 

equilibrio sobre un 

pé durante varios 

segundos. 

               É capaz 

de independizar o 

movemento dos 

diferentes 

segmentos 

corporais: pernas, 

tronco, brazos, 

xa non 

reaccionan tan en 

conxunto. 

 

 A coord. fina 

lévaos a realizar 

movementos máis 

precisos, tales 

como abotoarse a 

roupa ou coller 

con máis 

propiedade o lápis. 

Agora xa nomea o 

que vai debuxar 

antes de facelo. 

 É áxil e controla 

máis a súa 

actividade corporal 

xeral. O sentido do 

equilibrio é cada 

vez maior. 

 

 A coordinación 

fina é máis precisa: 

manexa o lapis con 

seguridade e 

decisión e, os 

trazos son moito 

máis precisos. 
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CONDUCTA 

ADAPTATIVA 

 Empeza a romper 

a dependencia 

afectiva da nai e 

vai cara unha 

progresiva 

independencia. 

 

 Os tempos pasado 

e futuro non 

entran ben na súa 

comnprensión e 

aínda manifesta 

pouco interese 

polos argumentos 

dos contos. 

 

 Gústalle  crear e 

cambiar de 

actividade en 

pouco tempo. 

 Ten desenroladas 

as capacidades de 

orden, forma (eso 

fai que sea capaz, 

por exem., de 

gardar con orden 

os xoguetes). 

 

 Nos xogos, 

gústalle acabar o 

que empeza. 

 Ten máis 

desenrolado o 

sentido do tempo e 

a súa duración. 

 Ten interese por 

coñecer cousas 

novas e mantén a 

atención durante 

máis tempo. 

 

 

LINGUAXE 

 O vocabulario 

aumenta 

rapidamente, 

alcanzando un 

promedio de case 

mil palabras, aínda 

que non as utilice 

todas co 

significado 

preciso. 

 

 Está na etapa do 

 É a idade das 

preguntas: os por 

qués e os cómos 

están presentes a 

todas horas, aínda 

que as respostas 

non lle interesen 

gran cousa. 

 

 Empeza a usar 

expresións 

gramaticais, tales 

 Tanto as preguntas 

como as respostas 

son máis axustadas 

ó contexto. Ten 

interese por saber 

cousas acerca da 

realidade e 

confúndeno o 

exceso de fantasía 

nos contos. 

 

 Exprésase con 
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soliloquio e o 

xogo dramático. É 

actor e narrador a 

un tempo das súas 

propias accións. 

como nen siquera, 

por pouco..., 

expresións que 

implican un 

considerable grao 

de pensamento 

abstracto. 

frases correctas, 

tanto na estructura 

como na forma. 

 

 

 

CONDUCTA 

PERSOAL-SOCIAL 

 Comenza a utilizar 

o término eu para 

referirse a sí 

mesm@ o que 

significa que 

empeza a ter 

conciencia de quen 

é el e quen é o 

outro. Ahí nace a 

“crise de 

oposición” dos 

tres anos: vólvese 

negativo, terco. É 

unha forma de 

reafirmar o seu eu. 

 Está ó 50% entre a 

independencia e a 

sociabilidade. 

Vólvese mandón, 

seguro e ten 

confianza en si 

mesmo, aspecto 

que se debe 

aporveitar para 

deixarlle facer 

cousas por si solo. 

Realiza máis 

contactos sociais e 

pasa máis tempo 

no grupo de xogo. 

Comparte as 

cousas. Aínda non 

é capaz de seguir 

as regras dos 

xogos. 

 É obediente e 

formal. 

Independiente e 

autónomo para 

resolver os seus 

pequenos 

problemas. 

 

 Xoga con 

compañeiros 

imaxinarios. 

 Vai tendo 

conciencia das 

diferencias de 

roles entre os 

sexos. 
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ESTRATEXIAS REFERIDAS Ó ALUMNADO: 

 

Distribuímolas do seguinte xeito: 

 

 En xuño, cada neno novo realiza unha visita programada, durante unha hora e media, ó que 

vai a ser o seu novo Colexio. 

Nesta visita coñecen a que será a súa aula e déixaselle total liberdade de acción para 

observar, experimentar e disfrutar. 

Cada neno vén acompañado dun familiar, que se sitúa nun punto da clase, sen intervir, ou 

intervindo o menos posible. 

Unha vez mantido este primeiro contacto, os nenos acuden a unha “festa de benvida” que se 

lles organiza co resto do alumnado de infantil. Durante este periodo os nenos merendan e 

posteriormente xogan no patio.  

Ese día, entrégaselle a cada neno un conto no que el é o protagonista e onde se reproducen 

imaxes de diferentes ambientes da escola. A finalidade deste conto é que sirva como vínculo 

de referencia, durante o verán, entre o neno, a familia e a escola. 

 

 En setembro, os alumnos incorpóranse escalonadamente ó Colexio. 

Establécense diferentes grupos (segundo o número de alumnado) e faise a incorporación de 

forma progresiva, aumentando o tempo de permanencia no Centro e o número de alumnos 

nun mesmo grupo ate que todo o alumnado acode xunto durante todo o período lectivo.  

Tamén se mantén unha reunión coas familias nas que se explican tanto os obxectivos da 

etapa de Infantil como as normas específicas de funcionamento nesta etapa. 

 

Durante a segunda quincena de setembro, contarase –a ser posible- coa axuda dun profesor/a de 

apoio o tempo que sexa necesario. Durante este tempo o alumnado coñecerá ós mestres 

especialistas e as diferentes aulas onde terán clases o resto do curso. 
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 ESTRATEXIAS REFERIDAS ÁS FAMILIAS 

 

 No momento de formalizar a matrícula, invítase ós pais e ás nais a coñecer as 

instalacións de Educación Infantil e ás profesionais que traballan nesta etapa educativa.  

 En xuño, o mesmo día que temos a “Festa de Benvida” do alumnado de nova 

inroporación, realízase unha reunión informativa na que se lles comentan os seguintes 

aspectos: 

 A daptación d@s nen@s á escola e viceversa. 

 A importancia das actitudes dos adultos frente á escola, reflectadas nun folleto 

informativo que se lles reparte. 

 A posibilidade da visita d@ nen@ ó colexio, acompañado dun familiar durante o mes de 

xuño. (Tendo en conta as circunstancias familiares elabórase unha programación de 

visita). 

 Normas de funcionamento xeral do Centro. 

 A data da reunión xeral que se levará a cabo a primeiros de setembro. 

 Nesta reunión de setembro trataranse as normas de funcionamento da clase, incidindo na 

importancia de respetar as rutinas e os horarios. Recórdaselles que haberá unha persoa 

de apoio e aconséllaselles unha actuación responsable no momento de traer @s nen@s e 

deixal@s na clase. Tamén se lles informa dos obxectivos da etapa. 

 Entre outubro e novembro realízase unha entrevista persoal a cada familia, aproveitando 

para comunicarlles os aspectos máis relevantes recollidos na ficha de observación do 

periodo de adaptación do neno á escola. 

 Ó longo do curso convócase as familias para informarlles da evolución dos seus fillos na 

escola e dánselles unhas pautas de intervención cos fill@s, tanto dende o punto  de vista 

do nen@ coma do adulto. 
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AVALIACIÓN DO PLANO 

 

 Realízase unha avaliación inicial a partir das observacións efectuadas durante a visita 

d@s nen@s o mes de xuño. Esta información é a base para establecer os grupos do 

periodo de adaptación. 

 Na avaliación formativa recóllense as conclusións das reunións de pais e nais realizadas 

en xuño e setembro, na que se observa se quedan todos os aspectos ben explicados ou 

temos que incidir nalgunha cuestión, así como se a estructuraciñon de grupos para o 

periodo de adaptación e os horarios é o axeitado. 

 Finalmente, de comunicación e intercambio de ideas nas reunións individuais coas 

familias, xurde a avaliación final, co seguinte proceso de retroalimentación do Plano.  
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