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 DESTINATARIOS: 

-O alumnado inmigrante 

               -As familias 

                      -O profesorado 

                             -A comunidade educativa. 

 

 

 

 OBXECTIVOS: 

-Facilitar a acollida e integración social e educativa do alumnado inmigrante. 

-Impulsar a aprendizaxe do castelán/galego como segundas linguas.  

-Promover a permanencia e promoción educativa, articulando medidas que fagan 

efectiva a compensación de desigualdades de partida e orientando a súa promoción 

no sistema educativo. 

-Potenciar o enriquecemento que supón o encontro entre as diferentes culturas. 

-Propiciar a participación activa das familias no proceso educativo. 

 

 

 

 TOMA DE CONTACTO CO CENTRO 

Algún membro do equipo directivo ocuparase de recibir ó alumno e á súa familia. Se 

descoñece o noso idioma, facilitaráselle información sobre aspectos do Centro por 

escrito, preferentemente no seu idioma. O cadernillo Escolarización do alumnado 

procedente do estranxeiro pode ser de utilidade; está publicado en diversos idiomas 

e difundido a través dos servizos de inspección. 

Nese primeiro contacto, ademais de realizar a matrícula, informaráselles de horarios, 

períodos de vacacións, normas internas, asistencia, sistema de avaliación, hora de 

atención aos pais, material escolar necesario... 
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 A ACOLLIDA NA AULA: 

     Sempre que sexa posible, terase informado ó resto do grupo da chegada dun novo 

alumno á clase, fomentando o interese por coñecelo e por saber cousas acerca do seu 

país: 

-Formulando preguntas sobre palabras na súa lingua. 

-Localizando no mapa o país de procedencia. 

-Preparando un cartel de benvida. 

...........................................................................  

    

 Convén facer reflexionar ó alumnado sobre a persoa que chega, pedíndolles 

que se poñan no seu lugar e pensando qué lles gustaría saber ou qué necesitarían se 

estivesen no mesmo caso. As aportacións recollidas poden servir de guía de 

actuación. 

 

 

Presentación: 

 O titor presentará o alumno facendo o esforzo de pronunciar correctamente o 

seu nome e escribilo utilizando a transcrición correcta. 

    

 A presentación resaltará os aspectos positivos da persoa: o que sabe facer, as 

linguas que fala...Nunca definilo baseándonos no que non sabe ou non coñece.  

  

 Ademais da presentación do novo alumno, o resto da clase é nova para el. 

Organizaranse actividades sinxelas de presentación cun dobre obxectivo: coñecer ó 

resto da clase e practicar a linguaxe propia dos saúdos e presentacións.  

 

                                        

Outras actividades: 

-Cada quen da clase –incluído o recén chegado- fai unha pequena ficha cos seus 

datos persoais e colócanse todas nun mural da clase. Esa ficha pode ser modificable 

en función das circunstancias de cada un. 

-Localizar o seu país no mapa, nomear a capital e algúns rasgos importantes. 

-Resolver algunha operación alxébrica simple sen necesidade de usar código 
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lingüístico. 

-Escribir o nome dos compañeiros na súa lingua. 

-Comparar textos. 

-Facer xogos. 

-Aprender cancións. 

-Escoitar música. 

-Probar  alimentos. 

-Comparar a roupa. 

....................................... 

 

 

Organización: 

-Organizar un recuncho con fotos de diferentes países, textos en diferentes linguas, 

saúdos... 

-Ter na biblioteca de aula algún texto escrito na lingua materna do alumno 

estranxeiro. 


