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O período de adaptación en educación infantil-CPI SAN SADURNIÑO 

INTRODUCIÓN 

Entendemos por período de adaptación  o tempo que transcorre para que os nenos/as 
se adapten a dinámica de clase, o mestre/a ao novo grupo e os pais a nova situación. 

No Decreto 330/2009 do 4 xuño, que establece o currículo de Educación Infantil, no seu 
artigo 12  sobre a autonomía dos centros recolle a posibilidade que teñen os centros de 
programar o período de adaptación para favorecer a transición a nova situación de ensino-
aprendizaxe e na Orde do 25 de xuño de 2009 pola que se regula a implantación, 
desenvolvemento e avaliación do 2º ciclo da E. Infantil  no seu artigo 3º organiza o período 
de adaptación que nos permite organiza-lo tempo de permanencia no centro con flexibilidade 
e cunha incorporación do alumnado por etapas. O tempo de duración axustarase ao 
estipulado na orde que regula o calendario escolar de cada curso escolar. 

  O período de adaptación, levado  a cabo cos/as nenos/as de 3 anos de novo ingreso 
no centro terá varias fases:  

 
FASE PREVIA 

  No momento de solicitar praza no centro faise entrega aos pais/nais do documento 
“Datos previos a escolarización”, elaborado polo Departamento de Orientación, e concertase 
unha entrevista coa orientadora para cubrir ou comentar os datos recollidos neste documento. 
Nesta entrevista deberán ir acompañados dos nenos/as. 
No mes de xuño coas familias que fixeron a solicitude de praza no centro organizase unha 
xornada de portas abertas na que ten lugar un primeiro contacto a través dunha reunión na 
que participan un membro do equipo directivo (o director/a), a orientadora e un mestre/a do 
equipo do 2º ciclo de Educación Infantil.  
Nesta reunión os puntos a tratar son: 

- a presentación do equipo de E. Infantil 
- importancia da escolarización dos seus fillos/as 
- comentario sobre unha presentación feita no colexio sobre o período de adaptación,  
- visita polas instalacións do centro (comedor, aulas de E. Infantil, aseos, patio de lecer, 

lugar de entrada e saída...)  
- Carpeta de benvida (carta de benvida e  suxestións de cara ao verán) 

De forma paralela  os nenos/as que virán ao colexio estarán na que vai ser a súa aula facendo 
algunha actividade e compartindo un rato no patio cos outros rapaces/zas deste nivel 
educativo. 
Nesta actividade colabora a persoa responsable do Programa Preescolar na casa, xa que algúns 
pequenos e pequenas participan neste programa.  

 
PRIMEIRA FASE: 

No mes de setembro antes de comeza-las clases convocase a través do taboleiro de 
anuncios do centro ou da páxina web unha reunión coas familias na que se comunica 
oficialmente a mestra-titora do grupo clase e se concretan aspectos organizativos da practica 
educativa e  o plan de incorporación dos nenos/as e faise entrega dunha segunda carpeta na 



O período de adaptación en educación infantil-CPI SAN SADURNIÑO 

que se recolle unha carta aos pais/nais, normas de organización e visitas ao colexio e os 
mestres/as, 

Para elaborar o plan de incorporación dividimos a clase en 4 grupos de 5-6  nenos/as 
como máximo, dependendo do nº de alumnos/as matriculados 
 

DÍA HORARIO ALUMNOS 

1º día de clase de 
SETEMBRO 

 
DE 10:00 A 10:30 
DE 11:30 A 12:00 
DE 12:00 A 12:30 
DE 12:30 A 13:00 

GRUPO A 
GRUPO B 
GRUPO C 
GRUPO D 

2º día de  
SETEMBRO 

DE 9:45 A 10:45 
DE 10:45 A 11:45 
DE 11:45 A 12:45 
DE 12:45 A 13:45 

GRUPO A 
GRUPO B 
GRUPO C 
GRUPO D 

3º, 4º, 5º  día de  
SETEMBRO 

DE 10:00 A 11:00 
 
 

DE 11:30 A 12:30 
 
 

DE 12:30 A 13:30 

 
GRUPOA+ ½ do 

GRUPOB 
 

RESTO DO GRUPO B 
+1/2 do GRUPO C. 

 
RESTO DO GRUPO 

C+ GRUPO D 

6º, 7º , 8º día de 
SETEMBRO 

DE 9:4O  A 11:40 
DE 11:5O  A 13:50 

 
GRUPO A+ GRUPO B 
GRUPO C+ GRUPO D 

 

9º, 10º día de 
SETEMBRO 

DE 9:4O  A 12:40 Totalidade do alumnado 

11º día de 
SETEMBRO 

DE 9:4O  A 13:40 Totalidade do alumnado 

O último día do mes 
de SETEMBRO 

DE 9:3O  A 14:00 Totalidade do alumnado 

Esta guía é orientativa. O proceso de adaptación da súa filla e do seu fillo pode 
sufrir variacións segundo o ritmo que determine a propia nena ou o propio 
neno. A educadora ou o educador confirmaralle cada venres a pauta a seguir 
para a seguinte semana. Considerase que a  finais de setembro o proceso estará 
rematado. 
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Como normas xerais a incorporación dos/as nenos/as na aula vaise realizando dun 

xeito progresivo pero incorporándose todos o mesmo día.  
 
Tendo en conta as idades destes/as nenos/as (dous e tres anos) o tempo que deberán 

permanecer durante os primeiros días será breve, para non agobialos/as, e coa intención de 
que se vaian familiarizando coas cousas que hai na clase e as diferentes dependencias do 
centro. 

 
Pouco a pouco vaise ampliando o nº de alumnos/as  e o tempo de permanencia na 

aula, con este novo horario preténdese que os/as nenos/as xa vaian entrando e saíndo 
todos/as xuntos/as formando unha fila, tomando conciencia de que forman un grupo e 
permitindo, á súa vez, que os nenos de 3 anos coincidan durante o período de recreo co resto 
de compañeiros do ciclo. 

 

FASE FINAL  

Como fase final o titor entrevistará aos pais/nais de cada alumno/a e fará entrega do 
cuestionarios de datos familiares. 

E cumprimentará a ficha-rexistro do período de adaptación na aplicación XADE web. 
 
 ACTIVIDADES  

 As actividades programadas para estes días de grande importancia céntranse nos 
aspectos de relación cos outros nenos, polo que se realizan xogos para coñecerse e 
identificarse co grupo, descubrir as dependencias do centro, materiais que hai na aula, saídas ó 
patio, ... e todas as actividades relacionadas coa adquisición de hábitos básicos  
  

Un aspecto a considerar é a disposición da aula, na que se consideran aspectos como: 
� evita-lo exceso de material 
� ofrecer materiais sinxelos e resistentes 

 
En canto ós traballos que se propoñen para estes primeiros días, adquiren relevancia 

aqueles nos que poden desenvolver actividades de tipo simbólico, similares ós xogos que o/a 
neno/a pode practicar na súa casa: coches, cociña, bonecos, ... 


