
“A adaptación supón a
aceptación dunha nova
situación, un reto:
Por primeira vez os nenos e
nenas están sós fronte ás
súas posibilidades“.

 
A duración do período de

adaptación será
 do 8 ata o 16 de

setembro
 

PERÍODO 
DE 

ADAPTACIÓN
CEIP PLURILINGÜE DE SIGÜEIRO

Durante o curso

Intercambiar coa titora aquela
información que facilite o
coñecemento dos nenos e
nenas.
Dar importancia as tarefas que
se fan na aula.
Vestir con roupa cómoda que
facilite o seu control de
esfínteres, evitando poñer
prendas con tirantes, cintos,
cremalleiras... e calzado sen
cordóns para mellorar a súa
autonomía.
Propiciar unha asistencia,
regular para lograr unha
eficaz integración do
alumnado.
Valorar ou interesarse polas
actividades cotiás que realizan
na escola.
Acostumalos a cumprir
normas.
Os momentos de entrada e
saída serán rápidos e
afectivos.

 Poden atopar máis información
no libro "O proceso de

adaptación: E ti, vas á escola?" da
Xunta de Galicia.



OBXECTIVOS

“Chegar por primeira vez a
un lugar novo non é fácil
para ninguén, o feito de

que asistise á escola
infantil, non garante que

sexa máis doada a
adaptación a escola”.

 

Período de tempo necesario
para que os nenos e nenas 
 consigan, unha adaptación
correcta ao novo entorno.
Para moitos deles será a
primeira vez que se separen
do entorno familiar e será a
súa primeira experiencia
social. Supón un cambio
importante, abandonan o
entorno seguro e familiar
para adentrarse nun medio
moito máis amplo con novas
relacións sociais e novas
situacións que son
descoñecidas para o neno ou
nena.

QUE É ?

Facilitar o tránsito dun
espazo familiar ao espazo
escolar.
Diminuír a tensión, o medo,
a angustia e a ansiedade.
Xerar relacións entre nenos
e nenas.
Compartir información
relevante coas familias.

A separación da familia e os
cambios de centro non sempre
resultan doados. Os nenos e
nenas necesitan certo tempo
de adaptación no que poidan ir
establecendo vínculos afectivos
co profesorado; estes vínculos
permitiranlles adquirir a
seguridade e a confianza
necesaria para empezar a
explorar os espazos, os
materiais, as posibles relacións,  
e así descubrir as posibilidades
que a escola lles brinda.

Durante o verán

Favorecer a súa autonomía e
o desenvolvemento persoal:
suprimir pouco a pouco o
cueiro, chupete…
Deixar que colaboren en
tarefas domésticas, para
favorecer a súa autonomía .
Amosar seguridade e
confianza na escola.
Crear actitudes positivas e
non facer comentarios
negativos da escola.

POR QUE É NECESARIO?

“Todos estes cambios pode
provocan ansiedade,
malestar e incerteza,

tanto nos nenos como nas
familias”.

CONSELLOS 

A QUEN IMPLICA?
Este período de adaptación
implica as familias, mestres, 
 nenos e nenas.
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