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           POTENCIAR HÁBITOS.
A asistencia á escola pode ser un bo momento para potenciar dende a casa unha serie de hábitos
adecuados: de alimentación, sono, autonomía persoal e do comportamento en xeral.
A cativada debe ser autónoma no baño. A mestra acompáñaos os primeiros días para que
se familiaricen co espazo, pero son eles/as os que teñen que ter autonomía (para espirse, limparse
e vestirse de novo), polo que é importante que o vaian traballando no VERÁN. 
A mestra nunca pode deixar ó resto do alumnado para ir cun neno/a ó baño. Se un neno/a se fai
por riba as súas necesidades ou vomita, por exemplo, deben vir cambialo os pais ou persoa
encargada. Non é función do profesorado de Educación Infantil. 
Ademais, prégase que teñan sempre varios TELÉFONOS DISPOÑIBLES se for necesario.

    PROFESIONAIS DA EDUCACIÓN.
As mestras de Educación Infantil son profesionais
da educación; realizaron estudos universitarios que
as cualifican para elo, e tiveron que superar duras
probas e exames para acceder a esta praza.
Por iso, os consellos, a súa opinión e orientacións
deben ter para vós un peso relevante, xa que veñen
dun profesional especializado e non poden ser
equiparados á opinión de amigxs e familiares que
non son expertos.

APORTAR INFORMACIÓN RELEVANTE.
Por último, é preciso que informe ó centro daqueles aspectos do seu fillo/a que
poden ser relevantes no contexto escolar, ademais de cambios ou situacións novas
na súa contorna familiar inmediata.
É necesario informar acerca de alerxias, problemas de saúde, intolerancias
alimenticias e/ou Necesidades Específicas de Apoio Educativo.
Se fora preciso, ten a obriga de informar de situacións legais de custodia e patria
potestade, para que no centro se adopten as medidas oportunas.

ETIQUETAXE PERSOAL.
Toda a roupa (prendas exteriores) debe vir sinalada
co nome e cunha cinta para colgar.
É preciso que a nena/o traia un MANDILÓN para
poñer na escola, igualmente co nome marcado ou
bordado e con cinta para colgar.
Todo o material que se merque (carpetas, libros,
caderniños…) deben vir co nome do neno/a
(esquina superior con rotulador negro). É
importante que sexa así para que os nenxs poidan
recoñecer o seu nome.

              RELACIÓN FAMILIA-ESCOLA.
A escola colabora coa familia no seu labor educativo.
Animámosvos a manter  unha boa e fluída relación
cxs mestrxs e profesionais da escola.
A titora do seu fillo/a debe ser a persoa de referencia.
Como mínimo debería manter unha entrevista
trimestral para informarse da evolución do seu fillo/a,
solicitala cando o considere, e, se fora preciso,
adoptar xuntos as medidas necesarias.
A orientadora é un profesional especializado que
tamén vos pode asesorar.

            É UNHA ETAPA EDUCATIVA.
              A Educación Infantil é unha etapa non
obrigatoria, pero na que se escolarizan a maioría dxs
nenxs de 3 anos.
Ten fundamentalmente unha función educativa; non
é un lugar para que o neno/a sexa atendido mentres
nais e pais traballan.
A súa finalidade principal é a de desenvolver as
competencias básicas nestas idades, como son a
comunicación, a psicomotricidade, o
desenvolvemento cognitivo, as relacións sociais ou a
adquisición de hábitos.

              RESPECTAR AS NORMAS.
Considere que o seu fillo ou filla non está só. Tanto
na aula como no centro hai moitos máis nenxs e por
iso, é preciso establecer unhas normas.
Respecte os horarios, as normas de entrada e saída,
e as que se establezan sobre a roupa que deben
traer, material, etc. Este respecto das normas será
un bo exemplo para o seu fillo/a.

O PERÍODO DE ADAPTACIÓN.
Na reunión inicial de curso, a titora 
explicará como se vai desenvolver o mesmo.
Recordade que este período ten como finalidade
facilitar a adaptación dxs cativxs a unha
realidade novidosa para elxs, e, sobre todo,
aprender a estar separado de nai/pai e familiares.
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