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5.2 Acollemento 
Enténdese por acollemento o proceso que pon en marcha o centro a través dunhas activi-
dades que teñen como obxectivo facilitar a chegada e a adaptación do novo alumnado.  

A maioría do alumnado comeza unhas ensinanzas novas e moi distintas ás cursadas con 
anterioridade, moitas veces nun centro diferente e nalgúns casos nun ciclo formativo non 
elixido en primeira instancia ou cunha incorporación tardía a el. 

Xa que logo, neste proceso cómpre acoller, informar e situar o alumnado nos estudos 
que inicia. Hai diversos momentos e situacións imprescindibles para o posterior desenvol-
vemento dunha axeitada avaliación inicial, como a presentación, a información sobre o ci-
clo formativo, a incorporación tardía de alumnado novo e a relación coas familias. 

5.2.1 Presentación 
O primeiro día de clase pode ser útil facilitarlle ao alumnado información sobre aspectos 
xerais do funcionamento do centro, e presentarlle o equipo directivo, o departamento de 
orientación e o profesorado titor do grupo. Nun segundo momento, o profesorado titor de-
be acoller o alumnado do seu grupo-clase para traballar aspectos como os seguintes: 

Presentación do grupo-
clase 

Información de interese Recollida de informa-
ción 

Coñecemento do centro 

 Presentación por 
parellas. 

 Autopresentación e 
orientación. 

 Autopresentación. 

 Listaxe dos compoñentes do grupo-clase. 
 Horario das clases. 
 Profesorado e módulos. 
 Calendario escolar. 
 Actividades complementarias e extraescola-

res. 
 Autorización para tratamento da imaxe do 

alumnado. 
 Outras: bolsas e axudas. 

 Cuestionario inicial do 
alumnado. 

 Visita ás instalacións 
do centro. 

Presentación do grupo-clase 

Cómpre fomentar que o alumnado se coñeza, para o que se pode usar algunha dinámica 
sinxela que non ocupe moito tempo no seu desenvolvemento, como poden ser as seguin-
tes: 

Presentación por parellas Autopresentación e orientación Autopresentación 

 Ordenase o alumnado por 
parellas de modo aleatorio. 

 Os compoñentes de cada 
parella preséntanse entre si: 
nome e motivos para cursar o 
ciclo formativo. 

 Cada alumno e alumna presén-
talle a súa parella ao resto do 
grupo-clase. 

 Cada alumno e alumna preséntase (co nome e o lugar 
de procedencia) e indican as actividades, a formación 
e as ocupacións realizadas con anterioridade ou si-
multaneamente aos estudos que inicia. 

 Cada participante describe feitos, persoas e momen-
tos que lle serviran para orientarse e tomar decisións 
sobre o itinerario formativo elixido. 

 Finalmente, cadaquén responde a dúas preguntas: 
que orientación recibiu? e que orientación necesita? 

 Cada alumno e cada alumna 
deben dicir o seu nome e o 
centro ou lugar de onde proce-
dan. 

Información de interese 

O alumnado precisará determinados datos que lle han axudar a situarse tanto no novo cen-
tro ao que se incorpore como nos novos estudos aos que acceda: 
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 Listaxe do alumnado que constitúe o grupo-clase: co fin de poder corrixir posibles 
erros nela. A través do programa de xestión académica XADE pódese obter a devandita 
listaxe (documento AL047). 

Ruta: XADE > Informes > Informes predefinidos > Alumnado 

 

 Horario de clase: igual que no caso do documento antes citado, esta información póde-
se obter do XADE (documento AL978). 

Ruta: XADE > Informes > Informes predefinidos > Alumnado 

 

 Nome do profesorado que impartirá os módulos profesionais que constitúen o ciclo 
formativo. 
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 Calendario escolar: establecendo na medida do posible, as datas en que se vaian cele-
brar as avaliacións previstas. 

 Organización e desenvolvemento das actividades complementarias e extraescolares. 

 Bolsas e axudas ao estudo. 

Recollida de información 

Proponse un modelo de cuestionario inicial do alumnado que pode ser de utilidade de cara 
á avaliación inicial (ver modelo II). A información obtida a través deste instrumento póde-
se contrastar coa existente na aplicación XADE (documento AL025: Ficha alumno ou 
alumna). 

Modelo II: Cuestionario inicial do alumnado  

 

Coñecemento do centro 

Para finalizar realizarase unha visita ao centro para que o alumnado novo coñeza as insta-
lacións. 
 

5.2.2 Información sobre o ciclo formativo 
O alumnado que comeza os seus estudos nun ciclo formativo de grao medio precisará co-
ñecer co maior detalle posible as características específicas e as normas de funcionamento, 
feito para o que pode ser de utilidade a elaboración dalgún tipo de ficha descritiva (ver 
modelo III). 
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Modelo III: Normas de funcionamento e estrutura xeral do ciclo formativo  

 

 

5.2.3 Alumnado de incorporación tardía 
No caso de incorporación tardía de alumnado novo (lémbrese que o prazo de matrícula 
nos ciclos formativos remata o 31 de outubro) farase unha pequena presentación no seo do 
grupo-clase (pódese empregar algunha das dinámicas descritas con anterioridade), e poste-
riormente desenvolverase a oportuna entrevista individual co alumno ou a alumna, coa fi-
nalidade de reunir a información que se considere necesaria e transmitirlle a información 
que xa recibira o resto dos compañeiros e das compañeiras. 

5.2.4 Información ás familias 
A familia segue a xogar un importante papel no que aos ciclos formativos de grao medio 
se refire, xa que aínda que se trata de estudos postobrigatorios unha importante porcentaxe 
do alumnado incorporado a eles non conta coa maioría de idade.  

Por todo isto, precísase establecer coas familias (ou, de ser o caso, con quen posúa a tu-
tela legal do alumno ou da alumna) canles de comunicación fluídas e facilitar a informa-
ción de interese sobre estas ensinanzas. Neste sentido, a aplicación XADE conta cos se-
guintes documentos: 

 AL037: Carta de comunicación ás familias de faltas do alumnado. 

 AL973: Etiquetas adhesivas do enderezo familiar para envío de correspondencia. 

 AL984: Etiquetas adhesivas do enderezo do alumnado para envío de correspondencia. 
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Ruta: XADE > Informes > Informes predefinidos > Alumnado 

 

 
Ruta: XADE > Informes > Informes predefinidos > Alumnado 

 

Ademais, pódese recorrer a outra documentación deseñada desde o propio centro educati-
vo, como pode ser o caso da comunicación do horario de atención que o profesorado titor 
pon ao dispor dos pais e das nais, ou das persoas que dispoñan da titoría legal, de ser o ca-
so (ver modelo IV), ou a autorización para o tratamento da imaxe do alumnado (ver mode-
lo V). 
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Modelo IV: 
Comunicación ás familias do horario de titoría 

Modelo V: 
Autorización para o tratamento da imaxe do alumnado 

  

 


