4º de EDUCACION INFANTIL
PERIODO DE ADAPTACION CURSO 2017-18
O período de adaptación é o intervalo temporal que nenas e nenos precisan para
asimilar os cambios producidos na súa vida, contorno e ambiente ao incorporarse ao
centro escolar, é dicir, ao pasar dun ambiente que coñecen e dominan a outro
descoñecido e, en moitos casos, vai supoñer tamén a primeira separación das figuras de
apego.
Por iso a escola ten deseñado, tal e como indica a lexislación vixente, un plan para este
período no que pouco a pouco se irá aumentando o tempo de estancia na aula, así coma
os agrupamentos. Deste xeito o neno ou nena irá adaptándose pouquiño a pouco ó
horario completo e sentirá menos a vosa falta. É importantísimo que confiedes no noso
labor para que os nenos e nenas tamén se sintan confiados ó vir a escola. Este período
de adaptación require a implicación de todos. É normal que estedes preocupados pola
entrada do neno-a por primeira vez na escola, pero tede en conta que este é un momento
moi importante e tedes que procurar que vos vexa contentos. Para o neno-a é peor a
angustia de non saber que vai pasar.
Cales son os obxectivos deste período de adaptación?
 Facilitar o tránsito dun espazo familiar ou dunha organización escolar cunhas
relacións coñecidas a outro espazo escolar con novos tipos de relación.
 Conseguir que a adaptación do alumnado ás escolas sexa a idónea para o seu
correcto desenvolvemento.
 Diminuír a tensión, o medo, a angustia e a ansiedade creados polo cambio de
situación, centrándonos no axuste a un medio físico, a unha organización
temporal diferente e a un mundo relacional distinto.
 Compartir información relevante entre as familias, o profesorado e o alumnado (as
súas preferencias, o seu desenvolvemento, a súa autonomía, a aceptación de
límites...) para mellorar o coñecemento mutuo.
 Favorecer a sensación de seguridade na nova situación escolar.
 Xerar relacións vinculares entre nenas e nenos, as súas familias e o profesorado,
baseadas na confianza e na profesionalidade.
 Descubrir o gozo de estar coas outras e cos outros nun ambiente estimulante.

O período de adaptación abranguerá dende o 12 ao 21 de setembro , os nenos estarán
divididos en dous grupos e acudirán por quendas.

1ª quenda (9;30-11.30)
2ª quenda (12:30- 14:30)

4º E.Infantil
1º GRUPO

2º GRUPO

Barreiro Bello, Hugo

Lozano Romero, Candela

Candal Raña, Lucas

Marafona Gesto, Izan

Casal de la Iglesia, Breixo

Mosquera Garaboa, Cinthya

Della-Casa Loureiro, Aleix

Oliveira Braz, Rodrigo Alexandre

Díaz Castro, Alba

Pena Rodríguez, Hugo

Fernández García, Iker

Prego Reimúndez, Teresa

Ferreira Carro, Brais

Rodrigues Gomes, Isaac Eduardo

Fuentes Fajardo, Pablo

Seijas Candal, Carmen

García Villaverde, Valeria

Silveira Ordóñez, Rubén

Gómez Fernández, Mara

Suárez Reimúndez, Valentín

González Rodríguez, Ayrton

Vázquez Bouzas, Liam

Liñares Recarey, Xoel

Villaverde Bello, Tatiana

Lozano Romero, Adriana

Villaverde Bello, Zaida

1º GRUPO

2º GRUPO

DÍAS

HORARIO

12,13 e 14 de setembro

de 9:30-11:30

17,18 e 19 de setembro

de 12:30-14:30

DÍAS

HORARIO

12,13 e 14 de setembro

de 12:30-14:30

17,18 e 19 de setembro de 9:30-11:30
OS DÍAS 20 E 21 DE SETEMBRO ACUDIRÁN OS DÓUS GRUPOS
XUNTOS DE 09:30 a 12:30

Os nenos/as que entren na primeira quenda e sexan usuarios de transporte poderán
facer uso del para vir á escola. Asi mesmo os nenos que entren na segunda quenda e
sexan usuarios de comedor e transporte poderan facer uso deles.
O servicio de transporte e comedor funcionarán dende o primeiro dia, aínda que
recomendamos ter paciencia, respectar o período de adaptación, e usar ambolos dous
servicios a partir do 24 de setembro.
A PARTIRES DO LUNS 24 DE SETEMBRO, XA VIRAN TODOS XUNTOS CO
SEGUINTE HORARIO LECTIVO:
9:30-14:30
COMIDA E RECREO 14:30-16:00.

Merendas semanais
LUNS

Lacteos

MARTES

Froita

MERCORES

Galletas/Bizcoitos

XOVES

Froita

VENRES

Bocadillo

LEMBRADE QUE O LUNS 1 DE OUTUBRO EMPEZA A XORNADA DE MAÑA E
TARDE: 9:30-12:50 e 14:20-16:00

HORARIO LECTIVO DO CENTRO

SETEMBRO -XUÑO

OUTUBRO-MAIO

Xornada de mañá continua

Xornada de mañá e tarde

9:30-14:30

Mañá: 9:30 – 12 :50

1º Recreo : 11:10 - 11:30

Recreo : 11:30 – 12:00

2º Recreo: 13:10 – 13.30
Comida e descanso 12:50 – 14:20
Comida e descanso: 14:30 -16:00
Tarde: 14:20 – 16:00

IMPORTANTE: Martes 4 de setembro ás 13:00 hrs, reunión das familias do
alumnado de 4º de E.Infantil coa titora e a orientadora, na aula do grupo.

