
IES LAMAS DE CASTELO

Lamas de Castelo, s/n 
15293 – CARNOTA
Tlf. 8818 67200  Fax: 8818 67205
ies.lamas.castelo@edu.xunta.es
http://.edu.xunta.gal/centros/ieslamascastelo

PROXECTO EDUCATIVO DE CENTRO

Plan de acollida

Data de aprobación: 30/10/2019 Órgano: Claustro

Revisións:

1. Xustificación teórica...................................................................................................................................... 1
2. Marco legal................................................................................................................................................... 1
3. Obxectivos.................................................................................................................................................... 2
4. Contidos........................................................................................................................................................ 2
5. Liñas de actuación, temporalización e axentes responsables......................................................................3

5.1.Co alumnado de nova incorporación ao centro.....................................................................................3
5.2.Co profesorado de nova incorporación ao centro..................................................................................6

6. Seguimento, avaliación e propostas de mellora do plan...............................................................................6

1. Xustificación teórica

Partimos da idea de que a acollida é un factor preventivo de gran valor na medida en que permite aos membros da
comunidade educativa crear lazos de pertenza ao centro educativo, contribúe a que se sintan aceptados e recoñecidos
a nivel de centro e máis especificamente dentro dun grupo, aspectos que facilitan a convivencia.

Cando falamos de acollida non pensamos exclusivamente no alumnado, senón tamén nas familias e no profesorado,
pois o feito de sentirnos acollidos/as facilita a interacción e a predisposición positiva en calquera ámbito da vida; en
definitiva,  a  calidade da acollida pode condicionar  o  éxito  ou a falta  de motivación  do alumnado,  o  benestar  ou
desagrado do profesorado, e a implicación ou non das familias.

Se nos centramos no alumnado presupoñemos que a entrada nun novo centro, ou o cambio de etapa, pode xerar
inseguridades e alteracións da conduta social e persoal ao atoparse o alumnado nun escenario que descoñece, polo
tanto, os centros escolares deben ser conscientes de que son os elementos integradores mais importantes e terán que
deseñar estratexias e implementar medidas que faciliten ao máximo posible a adaptación á nova realidade. Tamén o
profesorado de nova incorporación e as familias que matriculan aos seus fillos/as nun novo centro,  precisan ser
acollidos nun clima de cordialidade e respecto.

O dispositivo que pon en marcha o centro educativo para dar resposta a esta situación de cambio é o  Plan de acollida,
que ten como función primordial acoller a cada alumna/o, profesor/a e familia, considerando as súas peculiaridades.

2. Marco legal

-  Decreto  324/1996  de  26  de  xullo,  polo  que  se  aproba  o  regulamento   orgánico  dos  institutos  de  educación
secundaria.

-  Decreto 86/2015,  do 25 de xuño,  polo  que se establece o currículo  da educación secundaria  obrigatoria  e  do
bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.

- Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación
da comunidade educativa en materia de convivencia escolar.

- Orde do 20 de febreiro de 2004, pola que se establecen as medidas de atención específica ao alumnado procedente
do estranxeiro.

-  Circular  18/2007  das  Direccións  Xerais  de  Ordenación  e  Innovación  Educativa  e  de  Formación  Profesional  e
Ensinanzas Especiais pola que se ditan instrucións para unificar as actuacións e establecer as accións prioritarias dos
servizos de orientación educativa e profesional das ensinanzas escolares de Galicia.
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3. Obxectivos

a) Xerais

Adecuar/actualizar os documentos de centro ás necesidades derivadas das características do contexto, alumnado,
profesorado e familias.

Facilitar o coñecemento do centro e do seu funcionamento ao novo profesorado, ao alumnado e ás súas familias.

Mellorar a calidade da convivencia no centro.

b) Para o alumnado

Facilitar o tránsito da EP á ESO.

Facilitar a escolarización, acollida e integración ao centro e á aula.

Fomentar o sentimento de pertenza ao centro e as actitudes responsables.

Contribuír á mellora do éxito académico do alumnado.

Facilitar o coñecemento e a cohesión do grupo.

Previr condutas non apropiadas, resultado dunha deficiente adaptación do alumnado.

Deseñar e poñer en práctica as medidas educativas específicas que precisa o alumnado procedente doutros 
centros ou do estranxeiro.

c) Para o profesorado

Facilitar información inicial útil e básica sobre a organización e o funcionamento do centro.

Facilitar a incorporación do profesorado novo na vida do centro e nos procedementos e proxectos que se 
desenvolven.

Aportar aos titores/as a máxima información sobre o novo alumnado, facilitando a posta en marcha da función 
titorial.

d) Para as familias

Informar as familias sobre a etapa educativa que comezan os/as seus/súas fillos/as.

Crear canles de comunicación e participación con elas.

Promover a participación das familias na vida do centro, tanto nos aspectos relacionados coa convivencia, como 
das aprendizaxes.

Familiarizar as familias cos rasgos de identidade do centro.

4. Contidos

- Acollida, adaptación e integración.

- Convivencia positiva.
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5. Liñas de actuación, temporalización e axentes responsables
5.1. Co alumnado de nova incorporación ao centro

a) Co alumnado que inicia a súa escolaridade na ESO, procedente dos centros adscritos

Temporalización Actuación Responsable/s

Ao  longo  do  curso  académico
anterior nas reunións trimestrais.

Coordinación co centro adscrito. • Orientador/as de ambos centros.

Segunda  quincena  de  maio  do
curso académico anterior.

Xornada  de  acollida  do  alumnado  de  6º  de
primaria dos centros adscritos, CEIP O Pindo e
CEIP de Carnota, ao IES Lamas de Castelo.

•  Orientador/a,  director/a e xefe/a
de estudos, alumnado de 1ºESO,
orientadora  do  adscrito  e
profesorado.

Mes de maio.

Coordinación  co/a  orientador/a  dos  centros
adscritos  dos  que  recibimos  alumnado,  para
recadar  información  sobre  o  alumnado  (ACS,
informes psicopedagóxicos…).

•  Orientador/a  do  IES  -
Orientadora dos adscritos.

Primeira quincena de xuño. Xornada de acollida ás familias. • Orientador/a e director/a.

Día de inicio do curso.

Recepción,  benvida  e  presentación  do  equipo
docente.

Presentación  titores/as  co  seu  grupo.  Farase
entrega do caderno de acollida ao alumnado.

• Equipo directivo.

• Titores/as.

Finais de setembro. Presentación do curso escolar ás familias.
•  Equipo  directivo,  titores/as  e
profesorado.

b) Co alumnado procedente doutros centros educativos que se incorpora a inicio de curso

Temporalización Actuación Responsable/s

Día de presentación do alumnado
no centro.

Recepción e benvida. • Equipo directivo e orientadora.

Día de inicio do curso.
Presentación e acollida co grupo e entrega do
caderno de acollida ao alumnado.

• Titor/a.

Finais de setembro. Presentación do curso escolar ás familias.
•  Equipo  directivo,   titores/as  e
profesorado.

c) Co alumnado procedente doutros centros educativos que se incorpora co curso iniciado

Actuación Temporalización Responsable/s Observacións

1º
Recepción do
alumno/a e a
súa familia.

Imprevisible.

Auxiliar
administrativo/

a de
secretaría.

•Recóllese  toda  a  información  e  a  documentación
correspondente para proceder á matriculación.

•Dáse  información  sobre  todas  as  cuestións
administrativas relativas ao curso no que se escolariza:
posibilidades  de  elección  de  materias,  posibles
exencións/validacións, posible solicitude de axuda para
libros de texto, lista de libros de texto do curso ...

•Comunícase data e hora da entrevista inicial co xefe/a
de estudos -ou director/a- e co orientador/a.

2º

Entrevista co
xefe/a de

estudos -ou
director/a- e co
orientador/a.

No momento
inmediatamente
posterior no que

sexa posible.

Xefe/a de
estudos -ou

director/a- e co
orientador/a.

•Benvida.

•Asignación de grupo, se procede.

•Entrega do caderno de acollida ao alumnado.

•Solicitar historial académico ao centro de procedencia.
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3º
Notificar ao
titor/a e ao

profesorado.
No mesmo día.

Xefe/a de
estudos.

•Comunicación ao profesor/a titor/a e ao resto do equipo
docente  da  información  máis  relevante  e  a  data  de
incorporación.

4º
Incorporación

do alumno/a ao
grupo.

Día seguinte.

Titor/a ou, de
non ser

posible, xefe/a
de estudos,

orientador/a ou
membro do

equipo
directivo no

centro.

•Incluír,  de  ser  preciso,  un  novo pupitre  e  cadeira  na
aula.

•O  alumno/a  será  acompañado  á  aula  e  presentado
colectivamente  ao  resto  do  grupo  e  ao  profesor/a
correspondente.

5º Integración.
Na primeira sesión

de titoría.
Titor/a. • Dinámicas de integración de grupo.

6º Seguimento.

Seguintes sesións
de titoría e de

reunión
-coordinación- de

titores/as.

Titor/a –
especialmente o/a
do grupo-, xefe/a

de estudos,
orientador/a e, se

procede, o
profesorado de
apoio (PT e AL).

•Seguimento  da  integración  do  novo  alumno/a,
comunicación cos pais/nais ou titores legais.

• Cando  chegue  o  historial  comunicar  información
relevante, se procede.

• De  ser  preciso  faráselle  unha  avaliación  inicial  e
psicopedagóxica.

d) Co Alumnado procedente do estranxeiro que se incorpora a inicio de curso

A incorporación do alumnado procedente do estranxeiro adoita estar definida por características que non se dan no
caso da incorporación do resto do  alumnado, como poder ser un desfase curricular significativo ou estar precedida por
connotacións específicas. A pesar de que non é moi frecuente a chegada deste alumnado ao noso centro, é necesario
establecer medidas de atención específica axeitadas ás súas necesidades co fin de acadar unha rápida integración e
mitigar as consecuencias do posible desfase curricular.

Actuación Temporalización Responsable/s Observacións

1º

Recepción do
alumno/a e aos

seus pais/nais ou
titores legais.

Día de
presentación do

alumnado no
centro.

Auxiliar
administrativo/a
de secretaría.

• Dáse toda a información necesaria para proceder á
matriculación.

• Infórmase da posible solicitude de axudas.

• Comunícase  data  e  hora  da entrevista  inicial  co
xefe/a de estudos -ou director/a- e co orientador/a.

2º

Entrevista co
xefe/a de estudos
-ou director/a- e
co orientador/a.

No momento
inmediatamente
posterior no que

sexa posible.

Xefe/a de
estudos -ou

director/a- e co
orientador/a.

• Benvida.

• Explícase como é o noso sistema educativo e como
será o proceso de acollida.

•Entrega do caderno de acollida ao alumnado.

• Enquisa de recollida de información inicial.

Avaliación inicial
de urxencia.

A continuación.

Xefe/a de
estudos -ou

director/a- e co
orientador/a.

Xefes/as
departamento.

• Sempre e cando na recollida de información inicial
se presupoña un gran desfase inicial.

•Permite determinar o nivel curricular, se é de máis
de  dous  anos  poderá  ser  escolarizado  no  curso
inferior ao que lles correspondería por idade.

•Os xefes/as de departamento farán e corrixirán as
probas na maior brevidade posible e expoñerán o seu
diagnóstico nunha xunta de avaliación extraordinaria.

3º

Escolarización
no nivel que lle

corresponde por
idade.

Coa maior
brevidade
posible.

Xefe/a de
estudos,

orientador/a.

• Comunicación ao alumnado e aos seus pais/nais ou
titores/as legais do seu nivel de escolarización.
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4º
Xestións

pendentes en
secretaría.

No mesmo día.
Auxiliar

administrativo/a
de secretaría.

•Dáse  información  sobre  todas  as  cuestións
administrativas  relativas  ao  curso  no  que  se
escolariza: folla  de matrícula,  exencións/validacións,
lista de libros de texto...

5º
Incorporación

inicial ao centro.
Día de inicio do
curso escolar.

6º

Avaliación inicial
– con carácter

xeral para todo o
alumnado- e, de

ser preciso,
psicopedagóxica.

No primeiro
mes.

Profesorado
que lle imparte

clase,
orientador/a e,
de ser preciso,
profesorado de
apoio (PT e AL).

• Permite  determinar  as  medidas  de  atención
específica que se adoptarán.

e) Co alumnado procedente do estranxeiro que se incorpora co curso iniciado

Actuación Temporalización Responsable/s Observacións

1º-2º. Séguense as actuacións descritas no apartado d deste plan de acollida.

3º

Escolarización  no
nivel que lle

corresponde por
idade.

Coa maior
brevidade
posible.

Xefe/a de estudos,
orientador/a.

•Comunicación  do nivel  e  o  grupo  no que  se
escolariza o/a alumno/a.

•Entrega  do  horario  do  grupo  e  da  lista  do
profesorado (con identificación do titor/a).

4º
Xestións

pendentes en
secretaría.

No mesmo día.
Auxiliar

administrativo/a de
secretaría.

•Dáse  información  sobre  todas  as  cuestións
administrativas  relativas  ao  curso  no  que  se
escolariza:  folla  de  matrícula,
exencións/validacións, lista de libros de texto...

5º
Notificar ao titor/a
ao profesorado do

grupo.
No mesmo día. Xefe de estudos.

•Comunicación ao profesor/a titor/a e ao resto
do equipo docente da información máis relevante
e a data de incorporación.

6º
Incorporación do

alumno/a ao
grupo.

Día seguinte.

Profesor/a titor/a
ou, de non ser

posible, xefe/a de
estudos,

orientador/a ou
membro do equipo
directivo de garda.

•De ser preciso incluír un pupitre e unha cadeira
na aula.

•Presentación ao grupo.

7º
Avaliación inicial
e, de ser preciso,
psicopedagóxica.

No primeiro
mes.

Profesorado que lle
imparte clase.
Orientador/a.

•Permite  determinar  as  posibles  medidas  de
atención específica que se adoptarán.

8º Seguimento.

Seguintes
sesións de
titoría e de

reunión
-coordinación-
de titores/as.

Profesorado titor –
especialmente o/a
do grupo-, xefe/a

de estudos,
orientador/a e e
profesorado de
apoio (PT e AL).

•Seguimento da integración do novo alumno/a,
comunicación cos pais/nais ou titores legais.
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5.2. Co profesorado de nova incorporación ao centro

a) Profesorado que se incorpora ao inicio de curso

Será presentado polo Equipo Directivo no primeiro Claustro do curso.

Haberá  unha reunión informativa do Equipo  Directivo para todo o profesorado de nova incorporación  sobre a
organización e funcionamento do centro.

Entregaráselle un caderno de acollida coa documentación e información necesaria e mostraráselle as instalacións
do centro.

b) Profesorado que se incorpora co curso iniciado

Será recibido pola directora ou director, ou na súa ausencia, outro membro do Equipo Directivo que lle fará entrega
dun  caderno  de  benvida  coa  documentación  e  información  necesaria,  mostraráselle  as  instalacións  e
presentaráselle o persoal do centro.

6. Seguimento, avaliación e propostas de mellora do plan
Entendida como un proceso, partirase da avaliación inicial que nos vai permitir non só detectar as necesidades senón
comezar o deseño e adaptación do plan de acollida en función das características contextuais.

Terá un carácter interno, en tanto que será desenvolvida polo propio DO e os demais axentes implicados.

Así mesmo esta avaliación permitiranos comezar a elaborar e deseñar os materiais necesarios para implementar e
desenvolver o proceso de acollida.

Tras a súa implementación levarase a cabo un proceso de recollida de datos mediante un cuestionario ao final de cada
curso  académico  e  mediante  observación  directa  coa  finalidade  de  observar  o  logro  dos  obxectivos,  así  como
fundamentar a toma de decisións sobre a viabilidade do plan e establecer propostas de mellora.

Convértense nun elemento fundamental as reunións de coordinación cos titores/as, así como a propia sesión de titoría
e a atención ás familias, para desenvolver un proceso de seguimento do deseñado e do implementado.

Serán referentes para esta toma de decisións:

Grao de consecución dos obxectivos (así como obxectivos non planificados acadados).

Nivel de implicación, participación e satisfacción dos diferentes membros da comunidade educativa.

Idoneidade de actividades, recursos e temporalización.

En resumo, o seguimento e avaliación son procesos fundamentais que permitirán establecer propostas de mellora no
plan, optimizando a súa aplicación e favorecendo a consecución dos obxectivos propostos.

Proxecto Educativo de Centro – Plan de convivencia 6/6

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE 
E FORMACIÓN PROFESIONAL


	Plan de acollida
	1. Xustificación teórica
	2. Marco legal
	3. Obxectivos
	4. Contidos
	5. Liñas de actuación, temporalización e axentes responsables
	5.1. Co alumnado de nova incorporación ao centro
	5.2. Co profesorado de nova incorporación ao centro

	6. Seguimento, avaliación e propostas de mellora do plan

