
 
 Recibide un cordial saúdo 

EQUIPO EDUCACIÓN   INFANTIL 
 

REUNIÓN INFORMATIVA NO CENTRO CÍVICO E SOCIAL 
DATA: 25 XUÑO    HORA: 16.30 

ROUPA 
• Debe ser cómoda para favorecer a autonomía dos 

nenos e nenas. (chándal, pantalóns con goma na cin-
tura, calzado con velcro, …) 

• Todas as prendas que os nenos/as poidan sacar 
(mandilóns, abrigos, chaquetas, …) deben vir co no-
me posto e cunha cinta de 15 cm. Para poder colgala. 

PERÍODO DE ADAPTACIÓN 
A lei establece que , co fin de facili-
tar a integración  na  escola,  o  
alumnado de 4º Educación Infantil  
dispoña dun tempo de adaptación ao 
seu novo entorno.  
Dito período durará do 11 ao 25 de 
setembro (inclusive) e comezará 
cun horario reducido que se irá in-
crementando paulatinamente. 

A ENTRADA  
Á ESCOLA 
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   O voso fillo comenza á escola e entre todos hai que 
axudalo para que a adaptación sexa o máis doada 
posible. Aquí van algunhas recomendacións: 
• Comenzade a acostumalo aos novos horarios que 

terá durante o curso. 
• Faládelle da escola non como unha obriga, senon 

como un privilexio : “ Que sorte que vas ter moitos 
amigos e vas pasalo moi ben!”. 

• Mostrade ledicia e tranquilidade. Se eles notan que 
estades tristes, preocupados ou ansiosos o 
momento da separación será máis dificil. 

• A despedida debe ser curta. Non se debe alongar o 
momento da separación, que debe ser afectuosa 
pero sen excesos. 

• A puntualidade é moi importante tanto á entrada 
coma á saída. 

• Se notades que chorou, animádeo, pero sen lle dar 
demasiada importancia a cada pequeno percance 
que lle suceda no colexio.  

• Ante calquera dúbida, falade co/a mestre/a, para 
ver como se adapta, se participa nas actividades, 
se se relaciona ...  

• Non vos obsesionedes coa adaptación. Pode durar 
todo un trimestre. Ante todo, moita calma. 

• A asistencia a clase debe ser o máis rutinaria 

posible: os mesmos horarios, 
os mesmos preparativos 
….Trátase de transmitirlle 
seguridade. 

• Asegurádevos de que durma 
ben : un neno ou nena con 
sono ten máis problemas de 
comportamento e máis 
dificultades de adaptación. 

• Erguédeo con bastante 
tempo. Ir co tempo xusto 
polas mañás non axuda. 

• Interesádevos polos seus avances. Preguntádelles 
que tal foi o día, pero en momentos tranquilos e 
sen forzar moito a situación.  

• Lembrar que , tal e como establece a lexislación vi-
xente, os nenos/as para entrar na escola no 2º ci-
clo de Educación Infantil, deben ter control dos 
esfínteres 

 


