
PLAN DE ACOLLIDA CPI VIRXE DA SALETA. 

CURSO 2018-2019. 

 

1. INTRODUCIÓN 

         Con este documento preténdese sistematizar as actividades que se veñen realizando 

no centro para a acollida de novo alumnado e novos traballadores do centro, así como, 

incorporar novas dinámicas que poidan axudar a unha mellor integración. 

Para o desenvolvemento deste Plan de Acollida establecemos tres liñas de 

actuación : 

 

-Acollida de alumnado de nova incorporación. 

-Acollida de profesorado, provisional, substituto e de prácticas e auxiliares de 

conversa. 

-Acollida de persoal non docente. 

 

2. OBXECTIVOS 

Os obxectivos perseguidos por este plan son: 

 

● Aportar a información básica sobre a organización e o funcionamento do centro e o 

noso proxecto educativo a tódolos novos membros da comunidade educativa. 

● Facilitar e acompañar no cambio de etapa educativa ao alumnado que se incorporan 

a 1º de ESO. 

● Facilitar a acollida e integración social e educativa do alumnado inmigrante e 

impulsar a aprendizaxe do español. 

● Axudar ás familias a coñecer o centro no que van a estudar os seus fillos/as, 

establecendo canles adecuados de comunicación e de participación efectiva na 

corresponsabilidade educativa (xornadas de portas abertas, dípticos, 

comunicacións...) 

● Facilitar que ao novo profesorado desenvolva o seu labor educativa dentro do 

ideario e liñas de actuación propias do centro. 

● Xestionar e facilitar a incorporación ao centro do profesorado en prácticas 

● Xestionar e facilitar a incorporación do persoal non docente. 

 

Para conseguir estes obxectivos levaremos a cabo unha serie de actuacións 

segundo o sector ao que vaian dirixidas, con especial atención ao alumnado que se 



incorpora ao centro, ao alumnado procedente doutras comunidades e ao alumnado con 

incorporación tardía ao noso sistema educativo (alumnado inmigrante). 

 

3. ACTUACIÓNS ESPECÍFICAS DE ACOLLIDA DIRIXIDAS A TODO O ALUMNADO E 

ÁS SÚAS FAMILIAS  

3.1. Alumnado de nova incorporación (4º EI) 

A. Mes de xuño. Xornadas de portas abertas. 

Durante unha mañá, o alumnado acompañados polas súas familias, visita o centro, para un 

primeiro contacto co mesmo. Farán un percorrido un percorrido polas instalacións, que 

finalizarán no edificio de infantil e o patio, onde se fará unha convivencia co alumnado. Na 

medida do posible tratarase de organizar algunha actividade lúdica (contacontos, música, 

espectáculo de maxia...).  

Tamén se aproveitará para informar ás familias de cáles son os aspectos que se 

deben traballar no verán para facilitar a adaptación dos nenos e nenas ao centro. 

● B. Mes de Setembro.  

Farase unha reunión inicial coas familias antes do inicio das clases, para presentar 

ao profesorado e informarlles do funcionamento do centro, horarios, as normas de 

organización e de convivencia que rexen no centro, proxectos que se están a desenvolver, 

e calquera outra información de interese de cara a próxima incorporación dos seus fillos e 

fillas. Nesta actividade participan o equipo directivo, departamento de orientación e o 

profesorado da etapa.  

 

3.2. Resto do alumnado 

● Recepción e titoría co alumnado dos demais cursos 

O alumnado de Educación Infantil e Educación Primaria será recibido o primeiro día 

de curso pola Directora e os titores. Se presentará cada titor ao seu grupo, os chamará por 

lista e os acompañará  á súa aula. 

O alumnado de Educación Secundaria será recibido na súa aula polo profesor titor. 

 Avaliación inicial 

Durante as primeiras semanas do curso, realizaranse probas e/ou valoracións 

iniciais ao alumnado en todos os niveis educativos, segundo o establecido nas 

programacións didácticas. 

Realizaranse transcurridas varias semanas reunións de avaliación inicial. Nestas 

reunións concretarase, entre outras medidas, as propostas de atención a diversidade. 

No caso de 1º de ESO, e debido ao cambio de etapa, o orientador/a e a xefatura de estudos 

informarán ao profesorado nunha reunión antes do inicio das clases de todos os aspectos 

que deban coñecer de cada alumno/a (procedencia, entorno familiar, dificultades de 



aprendizaxe e datos relevantes recollidos nos informes de avaliación final da etapa ou curso 

anterior). 

Na reunión de avaliación incial de Educacion Secundaria,  o profesorado decidirá o 

alumnado exento de cursar unha segunda lingua estranxeira (francés) e, de ser o caso, 

o alumnado que formará parte dos agrupamentos específicos. Para iso, se terá en conta, as 

probas iniciais e o informe do profesor/a titor/a de 6º de EP (anexo), facendo especial 

fincapé nas competencia lingüística e matemática.  

A xefatura de estudos coordinará estas reunións de avaliación e aportará a 

documentación necesaria para o seu desenvolvemento. O departamento de orientación 

facilitará a información que corresponda ao seu ámbito de actuación, asesorando para a 

concreción das medidas de apoio. 

● Reunión dos titores coas familias 

Durante o mes de outubro, como máis tarde, as familias teñen a oportunidade de 

reunirse cos titores. Nesta reunión entregaráselles toda a información necesaria para poder 

facer un seguimento pormenorizado da actividade escolar dos seus fillos (horario de clases, 

horas de dispoñibilidade do titor e do resto do profesorado, normas de convivencia, 

procedemento para xustificar faltas…), xunto a outras informacións de carácter xeral que 

poidan resultar do seu interese (actividades extraescolares e complementarias, por 

exemplo). 

A xefatura de estudos coordinará estas reunións coas familias, facilitará as instrucións e a 

documentación necesaria para o seu desenvolvemento. 

 

4. ALUMNADO QUE SE INCORPORA UNHA VEZ INICIADO O CURSO PROCEDENTE 

DO MESMO SISTEMA EDUCATIVO 

4.1. Trámites de matriculación 

Cando o alumno/a chegue ao centro, na secretaría informarán a familia da 

documentación necesaria para formalizar a matrícula do alumno/a e das posibles opcións, 

servizos e axudas. 

Para alumnado procedente de fóra de Galicia infórmaselle da posibilidade de exención 

da avaliación da materia de Lingua galega.(Orde do 10 de febreiro de 2014 pola que se 

desenvolve o Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non 

universitario de Galicia, con relación á exención da materia de lingua galega- 

 https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2014/20140219/AnuncioG0164-120214-

0003_gl.pdf). 

 

        A xefatura de estudos ou outro membro do equipo directivo explicará ao alumno/a e ao 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipfogarcarballo/system/files/u2/formulario_solicitude_exencion_lingua_galega.pdf
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipfogarcarballo/system/files/u2/formulario_solicitude_exencion_lingua_galega.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2014/20140219/AnuncioG0164-120214-0003_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2014/20140219/AnuncioG0164-120214-0003_gl.pdf


pai/nai/titor legal, o día da súa incorporación: a organización do centro, horario, instalacións, 

normas de convivencia, protocolo de xustificación de faltas, material escolar, protocolo de 

entrevistas co titor/a. 

Desde secretaría, solicitarase ao centro de procedencia a remisión da súa 

documentación académica, historial escolar e informe persoal por traslado e de toda a 

información relevante da que dispoñan referente ao alumno/a. Dita información poñerase en 

coñecemento do profesor/a titor/a e, de presentar necesidades específicas de atención 

educativa, do departamento de orientación para a coordinación das medidas de atención á 

diversidade. 

 

4.2. Designación de alumando titor 

Durante os primeiros días, se se considera adecuado, designarase un alumno/a 

titor/a, isto é, unha persoa ben disposta e comunicativa, que se sente ao seu lado e lle 

axude. Pode ser fixo, ou no caso de educación primaria, ir variando entre todos os da clase. 

No caso de secundaria, é preferible que sexa sempre o mesmo. 

As principais funcións do alumnado titor serían: 

-Facilitar a integración do alumno/a novo/a, evitando o seu illamento nos tempos de 

lecer. 

-Presentalo a outros compañeiros/as, profesorado… 

-Axudarlle a encontrar os espazos no centro. 

-Comunicar calquera incidencia ao profesorado. 

 

5. ALUMNADO INMIGRANTE OU DE INCORPORACIÓN TARDÍA AO SISTEMA 

EDUCATIVO 

Neste caso é de aplicación a Orde do 20 de febreiro de 2004, pola que se 

establecen medidas de atención específica ao alumnado procedente do estranxeiro. Esta 

orde establece, entre outros aspectos, a necesidade de que nos proxectos educativos e os 

documentos de desenvolvemento curricular inclúan criterios de carácter organizativo e 

pedagóxico para atención ao alumnado procedente do estranxeiro, entre os que se atopan o 

plan de acollida así como medidas de seguimento do seu proceso de integración escolar 

por parte do profesorado titor. 

Cando o alumno chegue ao centro, na secretaría informarán a familia da 

documentación necesaria para a matrícula do alumno/a, das opcións de matrícula, da 

exención de galego e de cal é o procedemento de avaliación inicial (art. 2) que se vai seguir 

para a adecuada escolarización do alumno/a. 

O día que se formalice a matrícula, a xefatura de estudos e orientación deben 

entrevistarse coa familia para obter toda a información relativa á súa situación: integrantes 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2004/20040226/Anuncio4E9A_gl.html


da unidade familiar, circunstancias da súa chegada, situación laboral anterior e actual, 

escolarización anterior, expectativas. 

A xefatura de estudos informará a familia sobre o sistema educativo e o 

funcionamento e a organización do centro: horario, instalacións, normas de convivencia, 

protocolo de xustificación de faltas, sistema de avaliación, material escolar, protocolo de 

entrevistas co profesorado, axudas. 

A xefatura do departamento de orientación informará da existencia dos servizos 

sociais, por se non coñeceran a atención que poden atopar alí e daquelas asociacións que 

lles poidan servir de axuda. 

 

● No caso dun alumno/a que coñeza polo menos unha das dúas linguas 

oficiais, a ubicación do alumno/a nunha determinada clase virá determinada pola súa 

idade, escolarización previa, pola valoración inicial da súa competencia curricular e as súas 

destrezas académicas.  

Para a determinación do nivel da competencia curricular, será o departamento de 

orientación o encargado de aplicar as probas de nivel para as materias instrumentais. 

Posteriormente, determinarase o nivel no que escolarizar ao alumno/a, procurando, sempre 

que sexa posible, que sexa no nivel que lle correspondería por idade. 

Cando se determine un desfase de mais a dous cursos, escolarizarase no nivel inferior a 

dous do que lle correspondería por idade, e porase en marcha un grupo de adaptación da 

competencia curricular, (art. 11 a 13), solicitando os recursos humanos e materiais á 

Xefatura Territorial, se o centro non dispuxese deles. 

● No caso do alumnado que descoñeza os dous idiomas e, xa que é 

imposible determinar ao nivel de competencia curricular, poranse en marcha un grupo de 

adquisición das linguas (art. 8 a 10), incorporándose inicialmente ao grupo só en 

determinadas materias como música, plástica, educación física... recibindo reforzo para 

adquirir a lingua no horario restante. 

Para facilitar a mobilidade no centro, pode ser útil sinalar os espazos con 

pictogramas o carteis na súa lingua. 

Para unha primeira comunicación coas familias, pódese empregar a “Guía de 

comunicación básica”, editada pola Xunta coas preguntas habituais á hora da recepción do 

alumnado novo, en distintas linguas. 

Así mesmo, son útiles a “Guía do SIstema Educativo Galego”, tamén dispoñible nas 

linguas máis habituais. 

Tamén se lle informará da exención de avaliación na materia Lingua Galega - 

 https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2014/20140219/AnuncioG0164-120214-0003_gl.pdf 

https://www.edu.xunta.es/ftpserver/portal/DXC/diversidade/fichas.pdf
https://www.edu.xunta.es/ftpserver/portal/DXC/diversidade/fichas.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/node/3658
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2014/20140219/AnuncioG0164-120214-0003_gl.pdf


 No caso de sospeitar que puidera existir necesidades educativas 

específicas, solicitarase un ditame do EOE sobre as necesidades que presenta o alumno/a. 

Unha vez determinado o nivel, informarase ao titor/a correspondente sobre o alumno/a e 

das medidas curriculares e organizativas que se disporán para facilitarlle a súa integración. 

O titor/a potenciará a cooperación e implicación do grupo no proceso de adaptación e, ao 

longo do curso, informará a familia da evolución do alumno/a.  

 

6. ACTUACIÓNS DE ACOLLIDA DO PROFESORADO 

6.1. Profesorado de nova incorporación 

Cando se presente no centro un profesor/a de nova incorporación, xa sexa con 

nomeamento definitivo, provisional ou substituto, así como, persoal de prácticas e auxiliares 

de conversa, presentarase á dirección,  á xefatura de estudos ou á secretaría para 

cumprimentar os preceptivos trámites administrativos: asinado declaracións (anexo), alta 

xade e correo corporativo. Se é posible, presentarase ao resto do equipo directivo e ao xefe 

departamento. Despois da información básica sobre as características do centro e das 

aclaracións que sexan precisas, farase entrega dunha carpeta coa seguinte 

documentación (en formato papel e/ou dixital): 

-Horario. 

-Normas de organización e funcionamento do centro. 

-Utilización dos programas de xestión (Xade). 

- Diferentes Planes e programacións vixentes no centro (Plan de convivencia, Plan 

de acollida, Protocolo de comedor, Proxecto Lingüístico...) 

-Procedemento para solicitude de permisos e xustificación de ausencias, baixas etc. 

 

Ademais do anterior, é importante informar sobre situacións específicas do 

alumnado antes de incorporarse na aula (medidas de atención á diversidade, diversidade 

funcional, disforia de xénero…). 

 

7. ACTUACIÓNS DE ACOLLIDA DO PERSOAL NON DOCENTE 

Presentación ao director e equipo directivo, que iniciará os trámites administrativos: 

asinado declaracións, alta xade e correo corporativo. 

 Farase entrega da seguinte documentación: 

-Información sobre as características e normas de organización e funcionamento do 

centro. 

-Documentación específica ao posto de traballo: normas, horario…  

-Procedemento solicitude de permisos e xustificación de ausencias. 

Por último, presentarase aos compañeiros/as. 



 

8. AVALIACIÓN DO PLAN E DAS ACTUACIÓNS DE ACOLLIDA 

Este Plan será revisado periodicamente coa finalidade de recoller novas situacións, 

suprimir ou engadir aspectos segundo a súa funcionalidade ou para adaptar o plan a 

cambios lexislativos. 

 

 

 

 


