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INSTITUTO EDUCACIÓN 
SECUNDARIA A 
XUNQUEIRA II 

Indicacións para o día de acollida: 1º día de clase 
O día de acollida ten os seguintes obxectivos: 

• Facilitar a integración do alumnado no centro ao comezo do curso escolar 

• Conseguir a integración do alumnado no centro 

• Informarlle sobre as características dos estudos que van emprender 

• Inicia-la aprendizaxe da tradición e cultura do centro 

O equipo directivo e as persoas titoras dos distintos grupos realizarán varias tarefas para cumprir estes 
obxectivos, a través do seguinte esquema. 

 

Guión da reunión da persoa titora co seu alumnado1 

1. Presentación, pasar lista, comprobando calquera dato para darllos a calquera persoa auxiliar 
administrativa e a súa posterior actualización no XADE. 

2. Exposición xeral ao grupo do profesorado e o horario provisional. 
 Non facilitar copias do mesmo, é provisional, o que o precise que o copie na libreta. 

3. O alumnado que teña solicitado taquilla poderá dispor dela logo de poñer o seu cadeado.  
4. Realizar a elección de delegado provisional. 
5. Mostrar a web do centro, como punto único de información (ollada rápida). 

(no caso de non ter tempo dabondo, na/s seguinte/s sesión/s de titoría...) 

6. Realizar a revisión da aula. 
7. Atender calquera suxestión ou queixa do alumnado. 
8. Informar sobre o calendario (web): inicio e fin de cada trimestre, datas de avaliacións … 
9. Explicar os criterios xerais de avaliación e promoción. 
10. Ler e comentar o extracto das normas de organización e funcionamento (NOF). 
11. Informar sobre os deberes e dereitos do alumnado. 
12. Informar sobre como actuar en caso de accidente (Notificar na conserxería ou á vicedirección). 
13. Explicar o plan de autoprotección. 

 
1 Os seguintes puntos, a partir do 6, pódense tratar en posteriores sesións de titoría se non da tempo de facelo neste primeiro día. 
 

Acto de 
presentación 

Recibirase ao alumnado por niveis, nas datas indicadas e no salón de actos. 
O equipo directivo presentarase, dará unhas benvida ao alumnado e unhas 
breves explicacións sobre o funcionamento. 
Tamén participará un membro do departamento de orientación. 

Reunión titores 
alumnado 

Cada persoa titora será presentada aos seus titorandos e lles acompañará a 
súa aula. 
O alumnado de novo ingreso realizará unha visita guiada co titor polas 
distintas dependencias do centro e seguindo o itinerario e instrucións 
facilitados no plano. 
Unha vez dentro da aula seguirase o guión que se relata a continuación. 
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