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1. INTRODUCIÓN 
 

A chegada por primeira vez dos nenos e nenas á escola supón un cambio importante 
na súa vida, implica a saída dun mundo familiar, dun espazo seguro, coñecido e protexido a 
outro descoñecido. 

O período de adaptación supón, pois, unha serie de fases sucesivas polas que o 
neno/a chega a afacerse a un novo ambiente, ao medio escolar. É o intervalo temporal 
necesario para asimilar os cambios producidos e incorporarse á escola. Neste senso, hai que 
ter en conta, por unha banda, que este proceso dáse nun período de tempo que varía duns 
nenos/as a outros/as e temos que respectar o ritmo de cada quen. Por outra banda, é un 
proceso de construción interna tan fundamental que, de como se resolva, vai depender a súa 
actitude na escola, as súas relacións cos docentes e a calidade das súas aprendizaxes. 

No proceso de adaptación están implicados: os nenos/as, as familias e os docentes da 
escola. 

 

2. OBXECTIVOS DO PERÍODO DE ADAPTACIÓN. 
 

• Facilitar o cambio dun espazo coñecido (familia ou outra organización escolar) a outro 
ambiente con novos tipos de relacións. 

• Diminuír a angustia, o medo e a ansiedade creada polo cambio de situación. 
• Favorecer a sensación de seguridade na nova situación escolar. 
• Favorecer que o neno/a descubra o gozo de estar cos demais nun ambiente 

estimulante. 
• Colaborar e compartir información relevante entre familias e escola, para mellorar o 

coñecemento mutuo e a adaptación á escola. 
• Xerar relacións vinculares entre nenos/as, as súas familias e o profesorado, 

baseándose na confianza e na profesionalidade. 
• Conseguir que a adaptación do alumnado á escola sexa a idónea para o seu correcto 

desenvolvemento. 
 
 
3. ACTUACIÓNS DO PROGRAMA. 

 

A) Xuntanzas informativas para todas as familias no mes xuño. 
 

Nestas reunións falarase de normas básicas, hábitos a desenrolar e pautas de 
actuación, así como, do centro e dos servizos dos que dispón. 

 
- Xuntanza de xuño: 

 

Realizarase unha reunión no mes de xuño coas familias dos nenos/as que se 
incorporarán no vindeiro curso escolar. 

Nesta reunión fálaselles do que vai supoñer o período de adaptación para eles e para 
os seus fillos/as, as reaccións que van a observar e algunhas indicacións para que no verán 
se prepare a ida dos nenos/as á escola (hábitos de sono, autonomía…). Esta información 
entregaráselles por escrito. Algunha das recomendacións irán encamiñadas a:



Período de Adaptación de Educación Infantil 

3 

 

 

 
 

∗ Falarlle ao neno/a con antelación de que vai ir á escola e que alí vaino pasar ben, terá 
amigos e xogos (sen idealizalo demasiado). 

∗ Razoar con el cando che diga que non quere ir ao cole. 
∗ O primeiro día cómpre facer as cousas con tempo, que non haxa que almorzar á presa 

ou vir a correr. 
∗ Cumprir o horario que se vos indique dende o colexio para a entrada do neno e para a 

saída. 
∗ Se o neno/a se excita, chora ou non quere entrar, tes que tranquilizarte e esperar a 

que o neno/a se calme. 
 

Explicaráselle aos pais/nais/titores legais como se vai desenvolver o período de 
adaptación, cales son as normas a seguir, a dinámica de traballo e os tempos de entrada na 
escola . 

Esta reunión estará organizada polo titor/a. 
 

B) Entrevistas individuais coas familias. 
 

O/A titor/a entregará na reunión de xuño as entrevistas individuais a cada familia para 
facilitar información ao profesorado daqueles datos que se consideren significativos para o 
proceso de ensino-aprendizaxe . Ao longo dos primeiros meses do curso citaranse as familias 
para unha titoría inicial. 

 
C) Proceso de incorporación dos nenos/as. 

 

O ingreso será paulatino, con grupos reducidos que irán aumentando progresivamente, 
excepto que a familia solicite o contrario. 

Os tempos de permanencia na escola empezarán sendo máis curtos, ampliándose 
pouco a pouco ata conseguir o horario de 9h a 14h na data que o calendario escolar estableza 
como final do período de adaptación. 

 
4. AVALIACIÓN DO PERÍODO DE ADAPTACIÓN. 

 

A técnica principal de avaliación do período de adaptación será a observación directa 
e sistemática. Algún dos instrumentos e técnicas de avaliación que se empregarán serán, por 
exemplo, as escalas de observación, os rexistros anecdóticos, o diario do mestre… co 
obxectivo de que a nosa avaliación sexa o máis sistemática e obxectiva posible. 


