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1. Introdución e xustificación 

Cando un neno/a se incorpora por primeira vez á etapa de Educación Infantil, prodúcese 

unha ruptura co seu pequeno mundo e a entrada noutro máis amplo que fai que a nova situación 

poda vivirse de forma angustiosa dende unha doble perspectiva: a do alumnado e a das familias. 

Esta nova situación, descoñecida para o alumnado pode manifestarse a través de distintos 

comportamentos dende o punto somático (ex. alteracións do sono), psíquico (ansiedade, 

inseguridade,…) e afectivo-social (ex. sentimento de abandono), pero ditas conductas non se 

presentarán en tódolos nenos/as, nin da mesma maneira, xa que isto vai depender de factores 

como: a idade, o tipo de relación ca figura de apego, a presencia de irmáns maiores no centro, 

entre outros. 

En canto o alumnado estableza os suficientes lazos afectivos coas persoas coas que se 

relaciona (mestres e compañeiros) e cando se familiarice coa nova contorna física e social, 

estes comportamentos desaparecerán. 

Por todo isto, e co obxectivo de que a escolarización na etapa de Educación Infantil supoña 

o menor coste afectivo e emocional, resulta de vital importancia planificar pedagóxicamente o 

período de adaptación, o cal se recolle no Decreto 330/2009, do 4 de xuño, polo que se 

establece o currículo da Educación Infantil na Comunidade Autónoma de Galicia e na Orde do 

25 de xuño de 2009, pola que se regula a implantación, o desenvolvemento e a avaliación do 

segundo ciclo da Educación Infantil na Comunidade Autónoma de Galicia, e na cal se establece 

que os centros educativos planificarán un período de adaptación para favorecer a transición 
dende a familia ou dende a escola infantil do primeiro ciclo, á nova situación de ensinanza-

aprendizaxe”. 

2.     Persoas implicadas no proceso 

O período de adaptación pódese definir como o conxunto de fases sucesivas polas que a 

nena ou o neno chega a acomodarse a un medio novo, ao medio escolar, que non é coñecido 

nin habitual. E afecta aos nenos e nenas, as familias, ao educador, ao persoal non docente, 

aos organismos, institucións e asociacións,... Este período convértese nun dos momentos 

privilexiados de relación coas familias. Esta relación permitirá o coñecemento, o cal crea 

confianza. A confianza será a base da colaboración e a cooperación, aspectos que están 

contemplados como necesarios na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación (LOE) 

modificada pola Lei orgánica 3/2020, do 29 de decembro, pola que se modifica a Lei orgánica 

2/2006, do 3 de maio, de educación. 
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2.1.  As nenas e os nenos 

Para as nenas e nenos o proceso de adaptación é só un pasiño máis no seu proceso de 

crecemento, sendo para eles un proceso fundamental. Están construíndo as bases da súa 

personalidade e nese proceso cada nova etapa que se abre incorpora elementos e ferramenta 

novas. A seguridade depende moito do equilibrio afectivo da nena e do neno e das relacións 

coa súa familia, e da constatación da eficacia das propias accións (vai collendo máis seguridade 

a medida que vai comprobando que o contexto no que se move é amigable e non aparecen 

riscos de perda ou insatisfacción para el ou ela: a mamá e o papá seguen aí, non se fai dano 

coas cousas...). E iso vaille permitindo sentirse cada vez máis competente. 

A entrada na escola dos nenos e nenas é un deses momentos que precisa ser transformado 

nun proceso lúdico, divertido e cheo de sorpresas. Esta lectura lúdica da fase de adaptación 

correspóndelles tamén aos tres colectivos implicados. Xogar para elas e eles pode ser ir 

descubrindo, pouco a pouco, cousas, espazos, persoas en contextos divertidos. 

2.2.  As familias: a súa participación e colaboración 
Pola cabeza das nais e dos pais pasan refachos de inseguridade ante a chegada do día e 

levar a súa filla ou o seu fillo á escola. Vai depender moito de se é o primeiro ou xa foron outros 

antes, do estilo de relación que teñan establecido (moi protectoras ou non). Os pais e nais teñen 

máis recursos que as criaturas para superar os seus sentimentos de perda. Así deben 

transformar a incerteza que senten os nenos e nenas en alegría contaxiosa. 

Teñen que falar da escola como unha aventura interesante, contar o moito que eles gustaron 

dela, visitala coas criaturas e mostrar a súa admiración polas cousas que alí se fan. 

Poderían converter o ingreso na escola nunha festa que se vai preparando aos poucos: 

compra de roupa, de obxectos para aprender, de fotografías para mostrarlle ao profesorado. 

Poden facer unha conta atrás, como nos grandes acontecementos, riscando os días do 

calendario a medida que se aproxima o grande día. Deben preparar o ingreso na escola como 

algo vinculado ao crecemento do neno e da nena, ao feito de irse facendo maior, que é o seu 

máis grande orgullo. E chegado o día, deben facerse cómplices dos profesores e profesoras 

para manter ese estilo lúdico. 

2.3.  O profesorado 
A gran mensaxe que sempre debe emitir a escola e, especialmente, nestes primeiros días é 

que entran nun lugar seguro onde van poder facer cousas interesantísimas que van facer que 

se sintan maiores e máis capaces. Intentando lograr un descubrimento progresivo de novas 

cousas e posibilidades que provoquen en primeiro lugar un sorriso. 

O período de adaptación pode presentarse como unha rutina anual máis ou pode entenderse 

como a oportunidade para ir modificando cousas en función das características do alumnado 

de novo ingreso. É ben certo que non é fácil introducir cambios nunha organización como a 
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escola, pero está comprobado que a flexibilidade (en todos os ámbitos) é unha das 

características das escolas de calidade. 

Curiosamente, na mente de moitos pais e nais e, por contaxio, na de moitos nenas e nenos, 

a imaxe da escola é unha imaxe seria, de traballo. A parte lúdica da fase de adaptación esixe 

que a escola sexa flexible, que o proceso de adaptación sexa vivido como algo propio de toda 

a institución, non só do profesorado que atenderá o alumnado que chega novo. Todos e todas 

deben ser cómplices. 

3.     Obxectivos 
Os obxectivos que se pretenden acadar ao longo do período de adaptación son os 

seguintes: 

● Expresar as  súas  emocións e necesidades: fame, pis, sede, cansazo,… 

● Facer máis levadeiro e agradable os primeiros contactos coa escola. 

● Establecer relacións afectivas e sociais satisfactorias co seu entorno escolar inmediato. 

● Explorar de forma autónoma os espazos da clase. 

● Manipular libremente os materiais da aula 

● Crear un clima de confianza coa familia. 

● Construír un ambiente agradable e de acollida. 

4.     Contidos 
Os contidos que imos desenvolver para acadar os obxectivos propostos son: 

● Identificación das necesidades básicas do corpo. 

● Construción de relacións afectivas e sociais satisfactorias co  profesorado e cos 

compañeiros/as. 

● Exploración e utilización dos materiais da aula. 

● Uso autónomo das dependencias e espazos habituais. 

● Aceptación das normas establecidas na aula. 

● Actitude alegre e positiva ante a separación da familia. 

● Interese por comunicarse e escoitar aos outros. 

5.     Organización do período de adaptación 
Os nenos e nenas que acoden a un centro educativo de Educación Infantil precisan dun 

intervalo de tempo para asimilar os cambios que se van producir na súa vida, xa que van pasar 

dun espazo coñecido e que dominan a outro que vai ser descoñecido e, ó que pouco a pouco, 

terán que ir adaptándose. 

5.1.  Aspectos metodolóxicos 
O período de adaptación será coidadosamente planificado tendo como referente o noso 

Decreto Curricular. 
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A nosa metodoloxía será activa e globalizadora na que o xogo e a afectividade estarán moi 

presentes e teremos en conta os seguintes principios e aspectos metodolóxicos: 

 

-A colaboración coas familias: As súas actitudes poden determinar o éxito do período 

(favorecer espazos e tempos con elas nos que haxa intercambio de información). 

-A flexibilidade no horario: Entradas escalonadas, personalizadas e paulatinas, en pequenos 

grupos que se irán ampliando ata chegar á totalidade de nenos e nenas e tempo de 

permanencia. 

-Actividade: tarefas curtas ó principio, que partan da vida real (das súas necesidades e 

intereses) e que faciliten as rutinas de aula. 

-Espazos: que sexan cálidos, acolledores e nos que se sintan seguros  e confiados. 

-Materiais: moi poucos ó principio e que faciliten a manipulación dos obxectivos básicos como 

recoller. 

-Aprendizaxe significativa: partir dos coñecementos previos, das súas propias experiencias 

para levar a cabo aprendizaxes significativas. 

-Xogo: darlle importancia ó xogo como actividade principal de aprendizaxe. 

5.2.  Fases do período de adaptación 
No período de adaptación podemos diferenciar distintas etapas ou fases, as cales 

amosaremos a continuación de forma detallada: 

 

5.2.1. Fase previa 

-Planificación previa do período de adaptación tendo en conta os documentos do centro 

como a Concreción Curricular recollida dentro do Proxecto Educativo, o PAT, o Plan de 

Convivencia, as NOFC e a PXA. 
-Xornada de portas abertas: antes do proceso de admisión, programarase unha xornada de 

portas abertas no mes de febreiro para que as familias poidan establecer un primeiro contacto 

cos espazos e co persoal docente do colexio, e poidan así elixir o centro educativo no que 

queren escolarizar aos seus fillos e fillas.  

A orientadora sinalará a importancia de que as familias acheguen ao centro, unha vez feita 

a solicitude de admisión ou de matrícula, toda a información relevante sobre os nenos no que 

respecta ás NEAE (ex. asistencia a servizos externos, grao de discapacidade, recursos 

necesarios, etc.). 
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-Momento de admisión: as familias cubrirán a solicitude de admisión no prazo establecido no mes de 

marzo (polo xeral, do 1-20 de marzo). Este proceso regúlase no Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, 

polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos 

que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de 

educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de 

maio, de educación. 

5.2.2. Primeira fase: mes de xuño 
No mes de xuño, o alumnado acompañado das súas familias, visitarán o centro 

educativo para explorar os espazos, materiais, sons, xogos, etc. e tomar contacto con outros 

nenos e nenas así como co persoal docente do centro para que, ao iniciar o curso, lle resulte 

o ambiente máis familiar. 

As titoras reuniranse coas familias para explicaranlles ás familias o tríptico que contén 

algunhas orientacións e hábitos de autonomía a ter en conta durante o verán para facilitar a 

incorporación do alumnado á escola no mes de setembro así como un marcapáxinas con 

códigos QR para a busca de información relevante sobre o centro educativo. Mentres tanto, 

as dúas mestras de apoio, farán algunhas actividades conxuntas (ex. Contrución de 

minimundos, facer pompas de xabón, pintar libremente sobre papel continuo, xogar libremente 

no patio, busca de sorpresas na mesa de experimentación,  etc.) co alumnado de 5 anos e os 

nenos e nenas que se incorporan para o próximo curso, para que tomen un primeiro contacto 

con outros nenos/as así como explorar e experimentar diferentes espazos (ex. aula, patios,...) 

e materiais.  

Nestes primeiros contactos é importante que a actitude das familias despois na casa sexa 

positiva, creando interese e gañas de coñecer a escola. É moi recomendable que comenten 

a visita no fogar e lembren o agradable que era todo o que viron (ex. os novos amigos/as para 

xogar, o profesorado que había, os xogos, o patio...).  
 

 No mes de xuño as familias tamén formalizarán a matrícula con toda a documentación 

correspondente (polo xeral, do 20-30 de xuño). Neste momento, recibirán o tríptico e o 

marcapáxinas explicados na reunión coas titoras. 

5.2.3. Segunda fase: reunión e entrevistas 
No mes de setembro, antes do comezo das clases lectivas, as titoras terán unha reunión 

coas familias para explicarlle con detalle a organización do período de adaptación e aspectos 

importantes sobre o centro educativo e da dinámica de aula. 
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Tamén, neste mesmo mes as titoras establecerán unha entrevista coas familias para 

recompilar información relevante sobre o alumnado (ex. teléfonos de contacto, datos 

sanitarios,...). 

 

5.2.4. Terceira fase: a incorporación, o primeiro día de escola 

Durante o período de adaptación, a mestra de apoio axudará ao titor na aula xa que, en 

principio, ningunha persoa de apego poderá permanecer na aula cos nenos/as. 

O alumnado entrará de forma escalonada, seguindo as quendas establecidas na reunión 

de setembro, así os nenos/as terán a oportunidade de presentarse, coñecerse, percorrer os 

diferentes espazos da aula e recoñecer as rutinas máis salientables en pequenos grupos, os 

cales se irán ampliando de forma progresiva ata chegar a formar o gran grupo.   

Nestes primeiros días de escola, motivaráselles a realizar actividades que esperten o seu 

interese e curiosidade para explorar o espazo, materiais e o contorno, pois as actividades 

deseñaranse co obxectivo de que os nenos/as coñezan as rutinas máis salientables, poidan 

interactuar co resto do seus compañeiros e identifiquen os diferentes espazos da aula (mesa, 

cadeira, colgadoiro, aseos, recunchos…). O primeiro día, primarán os xogos de presentación 

do alumnado e dos docentes, ensinaránselle algúns espazos e materiais, etc. 

O xogo, tanto de forma libre como dirixido, será unha ferramenta imprescindible para 

introducir de forma lúdica e divertida as diferentes normas básicas que se deben instaurar 

para o curso escolar, deste modo, axudarémoslles dende o principio, a obter unha rutina 

básica de comportamento na aula. 

 

5.2.5. Cuarta fase: desenvolvemento 

No desenvolvemento do período de adaptación, teremos en conta a Orde do 22 de xullo 

de 1997, pola que se regula determinados aspectos de organización e funcionamento das 

escolas de Educación Infantil, colexios de Educación Primaria e Colexios de Educación Infantil 

e Primaria dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, teremos en 

conta os seguintes aspectos metodolóxicos: a flexibilización de horarios e agrupamentos, 

garantizando a integración gradual do alumnado dende o inicio das actividades lectivas, a 

programación de actividades lúdicas encamiñadas a mellorar esta adaptación e a promoción 

da participación das familias neste proceso. 

Algunhas das actividades son: 

- Asamblea de comunicación 
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- Xogos de atopar o seu sitio e os recunchos da aula 

- Hábitos básicos: hixiene- Normas de aseo 

- Normas básicas: 

a) Entradas e saídas 

b) Xogo no patio 

c) Rutina de relaxación-volta á calma 

- Xogos de recoñecemento dos compañeiros/as 

- Presentación dos recunchos 

- Establecemento das principais rutinas 

- Actividades en pequeno grupo: experimentar, construir, moldear,... 

- Lectura e representación de contos 

En canto a súa duración, basearémonos no establecido cada curso escolar na Orde de 

Calendario, onde se menciona que en ningún caso o período de adaptación poderá superar 

os 10 días no mes de setembro. 

Finalmente non podemos esquecer que isto será non só tarefa dos mestres, senón tamén 

das familias, polo que a continuación se propoñen unha serie de actividades que se poden 

levar a cabo dende os dous ámbitos: 

Ø  Familias: 

- Xogar a xogos de escola. 

-Facer aos nenos partícipes da compra do material escolar (mochila, mandilón, cantimplora…) 

- Facer unha conta atrás coma se fai cos acontecementos importantes, riscando os días que 

quedan no calendario… 

 

Ø  Escola: 

- Ambiente festivo e de acollida. 

-Planificar actividades grupais sen forzar a participación. 

-Crear espacios individuais que lle ofrezan seguridade aos nenos. 

-Establecer ritmos e rutinas. 

-Ofrecer recursos motivantes e atractivos. 

 

5.2.6. Quinta fase: avaliación 
A avaliación é unha actividade sistemática e continuada, integrada dentro do proceso 

educativo, cuxo obxectivo vai dende a valoración do nivel de aprendizaxe do alumno/a, ata a 

análise minuciosa de todos os compoñentes do proceso: obxectivos, contidos, metodoloxía, 
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recursos,...permitindo un continuo reaxuste e mellora e facilitando a máxima axuda e 

orientación tanto ó alumnado como ó docente. 

Durante este período de acollida realizarase unha entrevista inicial, onde recolleremos 

datos relevantes do neno ou nena e da súa contorna sociofamiliar e que, xunto a observación  

directa e sistemática, a análise das producións dos nenos, os rexistros anecdóticos, e as 

informacións rexistradas nunha guía de observación (ANEXO V) resultarán fundamentais para 

o cubrir os ítems no XADE dos informes de avaliación inicial dos alumnos que se incorporan 

por primeira vez ó noso centro, de acordo á Orde do 25 de xuño de 2009, xa citada. 

Durante esta fase avalíanse todos os elementos que contribúen ao  proceso de ensino- 

aprendizaxe, tendo en conta os obxectivos e contidos a desenvolver, utilizando como 

referente os seguintes indicadores de avaliación:   

● Faise máis levadeiro e agradable os primeiros contactos coa escola. 

● Expresa as  súas  emocións e necesidades: fame, pis, sede, cansazo,… 

● Establece relacións afectivas e sociais satisfactorias co seu entorno escolar inmediato. 

● Explora de forma autónoma os espazos da clase. 

● Manipula libremente os materiais da aula 

● Créase un clima de confianza coa familia. 

● Establécese un ambiente agradable e de acollida. 

 6.     A documentación do proceso 

A continuación, expoñemos a documentación necesaria que empregaremos no período de 

adaptación. 

6.1.  Folleto informativo (ANEXO I) 
Entregaráselle ás familias un folleto informativo onde se recollen unhas indicacións e 

recomendacións para promover a autonomía nos nenos e nas nenas que se escolarizan por 

primeira vez, para que o fagan dunha maneira positiva no mes de setembro.  

Son pautas de actuación moi xerais, antes de que os nenos/as tomen contacto coa escola 

e que serven de axuda para que este inicio sexa positivo. Son recollidas a modo de tríptico e 

entregadas cando as familias matriculan aos nenos/as. 

No mes de setembro, na reunión inicial facilitarase toda a información respectiva ao período 

de adaptación ao inicio do 2º ciclo de Educación Infantil.  
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6.2. Marcapáxinas información sobre o centro educativo (ANEXO II) 

No momento da matrícula, as familias tamén recibirán un marcapáxinas visual con códigos 

QR a través do cal as familias poderán acceder de forma máis sinxela á información máis 

relevante do centro educativo (ex. Datos do centro, documentos, novidades, etc.). 

 

6.3. Entrevista inicial (ANEXO III) 
A entrevista inicial é un documento que se cubre ao comezo do curso na entrevista que se 

lle realiza ás familias. Este momento é moi importante xa que se produce un achegamento 

entre os dous axentes de socialización como son a escola e a familia e no que se comparte 

información para un mellor coñecemento do alumnado e da súa contorna. 

 

6.4.  Calendario do período de adaptación (ANEXO IV) 
Este documento serve para organizar dunha maneira visual a temporalización e os 

agrupamentos do alumnado durante o período de adaptación. 

 

6.5.  Guía de observación do período de adaptación (ANEXO V) 
 Este documento é un instrumento que permite guiar a observación das docentes dunha 

maneira sistemática para a recolección de información relevante do noso alumnado durante 

o período de adaptación. 
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DATOS  DA ALUMNA/O 

 APELIDOS E NOME: ........................................................................................................................ 

 DATA DE NACEMENTO: .............................................. TELÉFONO: ............................................... 

 ENDEREZO: ..................................................................................................................................... 

DATOS  FAMILIARES 

 Titor/a legal (nai/pai): ............................................................ Teléfono: ....................................... 

 Titor/a  legal (nai/pai): ........................................................... Teléfono: ....................................... 

 Correo/s electrónicos:........ ........................................................................................................... 

 Irmá/n: .............................................. idade ........... escolarizada/o no centro: Si      Non   

 Irmá/n: .............................................. idade .......... escolarizada/o no centro: Si       Non   

 Irmá/n: .............................................. idade .......... escolarizada/o no centro: Si       Non   

 

 Con quen convive?......................................................................................................................... 

 Situación familiar: separación, falecemento proxenitor/a, familia monoparental, custodia 

compartida: ................................................................................................................................................ 

SAÚDE 

Tivo algunha enfermidade importante? ....................................................................................... 

Accidente, cirurxía ou hospitalización? ......................................................................................... 

Alerxia ou intolerancia alimentaria?:  Si    Non      Cal? ...................................................... 

Ten algún tratamento médico? ..................................................................................................... 

Trastornos dixestivos: vómitos, diarreas, inapetencias? ..............................................................  

Presenta hábitos nerviosos? ......................................................................................................... 
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NIVEL  MADURATIVO 

LINGUAXE: 

A nena/o fala en:                 Galego        Castelán               Outros:....................................... 

Os responsables falan en:  Galego        Castelán                Outros: ..................................... 

Cando comezou a falar?................................................................................................................. 

Exprésase con facilidade? Algunha dificultade? ........................................................................... 

MOTOR: 

- Gateou?  Si         Non              Cando comezou a  andar? .................................................... 

- Presenta algunha dificultade motora? .......................................................................................... 

HABITOS  E  AUTONOMÍA: 

ALIMENTACIÓN: 

Come só/a ou con axuda? .......................... Emprega cubertos? ................................................. 

Come alimentos sólidos? ........................... Ten unha alimentación variada? ............................. 

SONO: 

Cantas horas durme? ..................   Faino só/a:  ............................................................................   

A que hora se deita? ...................   Ten medos nocturnos? ................... Durme sesta? .............. 

Emprega medios audiovisuais para durmir (tv, tablet)? ........................ Chupete? ..................... 

HIXIENE E CONTROL DE ESFÍNTERES: 

Ten certa autonomía no aseo ? ..................................................................................................... 

Vai só/a ao baño? ...........................................   Límpase só/a ...................................................... 

 

Controla esfínteres?  Diúrno       Si        Non                Dende cando? .……………….…………… 

   Nocturno  Si        Non               Dende cando? .………………………….…. 

VESTIDO:  

 Vístese só/a?  Si         Non         Ás veces     ..................................................................... 

Íspese só/a?   Si         Non         Ás veces     ..................................................................... 
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VIDA RELACIONAL: 

Participa nas tarefas da casa? Cales?............................................................................................ 

Ten problemas de celos ou de relación no ambiente familiar?.................................................... 

Gústalle xogar só/a?: ................   Con quen xoga? ....................................................................... 

Recolle ao acabar de xogar?    Si         Non         Ás veces    

Os  seus xogos/xoguetes preferidos son: ...................................................................................... 

Ve a tv?  ............... Canto tempo? ................ Programas preferidos? .......................................... 

Usa a tablet? ........... Canto tempo? ............. Para que?............................................................... 

Como resolvedes os conflitos ou desencontros coa nena/o? 

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

OUTROS  DATOS  DE  INTERESE: 

Estivo escolarizada/o anteriormente?: Si     Non      Onde? ............................................... 

Foi regularmente?:                                   Si     Non      ...........................................................              

A adaptación foi boa?                              Si      Non     ........................................................... 

Como definiría á nena/o? (aberta, nerviosa, sensible, dominante, tímida, tranquila, testuda, medrosa) 

........................................................................................................................................................ 

Que esperades da escola para a nena/o? 

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

OBSERVACIÓNS: 

 .........................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................................... 



ANEXO IV



 

 

CALENDARIO DO PERÍODO DE ADAPTACIÓN 

        XOVES 8    VENRES 9 

     GRUPO 1: 10:00-10:30 
GRUPO 2: 10:30-11:00 

GRUPO 3: 11:00-11:30 
GRUPO 4: 11:30-12:00 

GRUPO 1: 10:00-10:45 
GRUPO 2: 10:45-11:00 

GRUPO 3: 11:30-12:15 
GRUPO 4: 12:15-13:00 

   LUNS 12    MARTES 13 MERCORES 14  XOVES 15 VENRES 16 

GRUPO 2 e GRUPO 4: 
   10:00-11:30 
GRUPO 1 e GRUPO 3: 

  11:30- 13:00 

GRUPO 2 e GRUPO 3: 
  10:00-11:30 
GRUPO 1 e GRUPO 4: 

 11:30- 13:00 

GRUPO 1 e GRUPO 2: 
 10:00-11:30 
  GRUPO 3 e                

GRUPO 4: 
   11:30- 13:00 

GRUPO 1 e GRUPO 3: 
10:00-11:30 
GRUPO 2 e GRUPO 4: 

11:40-13:10 

GRUPO 1 e GRUPO 4: 
10:00-11:30 
GRUPO 2 e GRUPO 3: 

11:40-13:10 

  LUNS 19    MARTES 20 MÉRCORES 21     

GRUPO 1 e GRUPO 2: 
10:00-11:30 
GRUPO 3 e GRUPO 4: 
11:30-13:00 

 TODOS/AS 
       10:00-13:00  
(Con merenda) 

TODOS/AS 
       10:00-13:00 
(Con merenda)     

    



ANEXO V



Guía de observación do período de adaptación 
Nome do alumno/a:______________________________________________ 

Data de observación:________________________Curso:_______________ 

 

 

 

 
 

CHEGADA Á ESCOLA 

Vén na compaña de: 

   nai      pai      avós       ____________ 

Chega: 

   chorando        alegre       enfadado/a 

   _________________________ 

Cando se despide da compaña queda: 
     tranquilo/a          triste     contento 

     ___________________ 

 

 
 

 

 

 

 

NA AULA 
 

Espazos: 

  Permanece nun determinado espazo 

    Móvese por diferentes espazos 
    Cambia excesivamente de lugar 
Obxectos: 
    Aférrase a un determinado 
obxecto?_____________________________ 
    Emprega adecuadamente os obxectos da 
aula 
 Relacións: 
  Relaciónase co resto de compañeiros?____ 
     En grupos pequenos     En grupos grandes 
 
  Relaciónase coa mestra?____ 
       Diríxese espontaneamente 
       Pide axuda 
       Reclama atención constante 
 
Cambia constantemente de 
actividade?___________________________ 
Emocións: 
      Pregunta pola nai/pai,.... 
       Pregunta por cando virán buscalo/a 
       Outras manifestacións:_____________    
 
 

 

SAÍDA DA ESCOLA 
 

 

Sae da aula: 

     Chorando           Contento/a 

        Outros:__________________________ 
   



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

OBSERVACIÓNS XERAIS E 
COMENTARIOS DA FAMILIA 

    A familia colaborou no proceso 

    Os tempos programados foron axeitados 

     __________________________________ 

    

A familia comentou: 
   Volveu mollar a cama 

   Pide o chupete cando xa o deixara 

   Amosa agresividade na casa 

    Manifesta trastornos no sono e/ou 

alimentación que non amosaba 

   Chora ante a idea de ir á escola 

   Vai feliz ao cole 

    Comenta na casa as actividades escolares 

    Outras:_____________________________ 

 

 


