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Xustificación 

 O protocolo de acollida supón a acción de recibir o alumno/a novo e a súa familia para 
facilita-la súa integración  na aula e na dinámica escolar. 

 
Etapas do proceso 

1.- Acollida e matriculación. 
2.- Información verbal sobre o funcionamento do centro. 
3.- Entrega da carpeta de acollida. 
4.- Entrevista co titor/a. 
4.- Adscrición ao grupo clase e acollida no grupo clase. 
6.- Avaliación inicial. 

 

1. Acollida e matriculación 

 
Cando chega ao centro unha familia nova para solicitar praza serán recibidos no 

despacho de dirección ou xefatura do centro onde se lles informará do proceso de matrícula. 
Despois baixarase á secretaría onde se lles informará sobre os trámites administrativos a 
seguir. Se a incorporación se produce fóra do praza de reserva ou matrícula, deberán pasar 
por inspección educativa, onde se lles pedirá: 

 
• Certificado de empadroamento no concello. 
• Fotocopia de DNIs dos pais. 
• Certificación académica do centro de procedencia. 
 

Unha vez matriculado no centro deberá traer 
• 1 fotografía tamaño carné. 

 
É conveniente que despois dos trámites en secretaría pasen polo departamento de 
orientación para que este coñeza o caso e inicie os contactos co centro de referencia co 
fin de obter información. 

 

2. Información verbal sobre o funcionamento do centro: servizos que 

ofrece... 

 

O mesmo día que os pais veñen a formaliza-la matrícula, un membro do equipo directivo, 
informará en persoa do funcionamento do centro. Se os pais non coñecen o castelán ou 
galego, a información, se é posible, darase na súa lingua a través dalgunha persoa que lles 
acompañe ou que coñeza o idioma. 
 
Aspectos a tratar: 
• Teléfono, fax e e-mail do centro como medios de contacto. 
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• Horarios do centro e do horario específico durante o período de adaptación si fose 
necesario. 

• Recordatorio de extremar a puntualidade á chegada. Se se chega moi tarde é necesario 
esperar á segunda hora para entrar. Non se levará o alumno ao aula senón que se irá a 
secretaría e desde alí se avisará ao conserxe para que o conduza á aula correspondente. 

• Lugares de entrada e saída do centro explicándoo sobre o plano das instalacións. 
• Visita ao centro (aula, patio, comedor...) 
• Material escolar necesario: fotocopia coa relación dos libros de texto que precisa o 

alumno. 
• Resumo do máis importante do RRI do centro e da circular de inicio de curso. 
• Información sobre os diferentes tipos de autorizacións que poden precisar ao longo do 
curso: introdución de imaxe na páxina web do centro, participación en 6ºprimaria no 
blog Prensa-escuela de La Voz de Galicia, utilización da imaxe do alumno en fotos ou 
vídeos escolares, xustificación das faltas de asistencia y saídas dentro do horario lectivo, 
cambio puntual de ruta de transporte ou parada dentro dunha ruta, participación en 
actividades extraescolares dentro e fóra do concello, compromiso de devolución de 
libros de texto en perfecto estado se participa no programa de gratuidade... 

• Existencia de reunións de pais e nais, de entrevistas co titor/a e da importancia de asistir 
a elas. Existe unha hora para atención a pais dentro do horario lectivo de cada profesor 
de secundaria. 

• Necesidade de entregar no centro toda a documentación necesaria en caso de existir 
separación legal entre os proxenitores, garda e custodia, etc 

• Servizo e funcionamento do comedor. Importancia da labor de concienciación feita 
desde a casa para que a alumno valore a gratuidade do servizo e faga un uso racional do 
mesmo. 

• Necesidade de comunicación de existencia de alerxias alimentarias, enfermidades, etc 
para preparar menús especiais de ser o caso ou administrar medicación. 

• Información sobre o transporte escolar: horarios e rutas, lugares de saída e chegada ao 
centro (sobre plano), paradas en ruta, etc. 

• Necesidade de avisar ao centro cando o alumno non vaia facer uso do transporte escolar. 
• Información sobre as axudas de libros, transporte e comedor. 
• Información sobre a ANPA do centro: actividades que oferta. 

 
3. Entrega da carpeta de acollida 

 

Por escrito levarán nunha carpeta moita desa información 
• Calendario escolar e horario do centro. 
• Plano do centro escolar. 
• Plano ruta bus correspondente. 
• Fotocopia coa relación dos libros de texto. 
• Ficha de datos sobre as áreas e profesores que as imparten. 
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• Diferentes modelos de autorización de non asistencia a clase, saída da clase a unha 
determinada hora, cambio de ruta escolar, cambio de parada dentro dunha ruta, etc 

• Autorización para as saídas dentro do concello. 
• Autorización para o uso da imaxe na paxina web. 
• Autorización para participar no Blog prensa escola para os alumnos de 6º 

E.Primaria. 
• Autorización para administrar medicamentos ou non. 
• Modelo de comunicación de información médica que se considere importante que o 

centro deba coñecer, que precisen medicación ou atención especial. 
• Horario de atención a pais/nais do/a titor/a correspondente. 
• Obrigatoriedade da asistencia a clase de 6-16 años e xustificación das faltas de 

asistencia. 
• Fotocopia do RRI do centro. 
• Circular inicio de curso. 
• Resumo básico de normas de comportamento no comedor escolar, horarios e 

actividades organizadas pola ANPA neste tempo non lectivo. 
• Invitación a botarlle unha ollada ao PEC do centro exposto na entrada do edificio 

ou na páxina web. 
 

4. Presentación do titor e entrevista as familias 

 

O día da visita inicial presentaráselle ao titor e este fixará unha entrevista posterior coa familia 
para obter a máxima información posible relativa ao alumno/a tanto de índole escolar como 
persoal. Na medida do posible a entrevista farase antes da incorporación do alumno ao 
centro. 
 
O titor informará: 
- Do funcionamento xeral da aula. 
- Listado de material escolar. 
- Horario de titoría. 
- Proceso de adaptación, si fose necesario. 
- Saídas programadas , festas , celebración de aniversarios. 
 
Outros datos a ter en conta dos que estaría ben que o titor se informase:  

• Historial familiar (importante se existe procedemento específico en caso de separación) 
• Escolarización previa 
• Posibles dificultades do alumno 
• Outras informacións (médicas, alimentarias, etc) 

 
4. Adscrición ao grupo e acollida ao alumno novo 
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Nun principio faise a adscrición ó nivel que lle corresponde pola idade cronolóxica.  
Para facilita-la acollida ao grupo clase faremos actividades que favorezan a comunicación 
entre alumnos/as  e actividades de dinámica de grupos. 
 

5. Avaliación 
 
Na primeira semana de escolarización sería conveniente que o Dpto. de Orientación levase a 
cabo unha estudio previo do/a alumno/a que permitise coñecer mellor as súas características. 
Os distintos profesores de curso poden facer unha avaliación inicial que amose o seu nivel de 
competencia curricular por se fose necesario escolarizalo nun curso diferente ao que lle 
corresponde por idade. 
 
Será o titor, co apoio do profesorado que lle imparte clase, o que faga un seguimento do 
proceso de adaptación poñendo en coñecemento da dirección e do Dpto. de orientación as 
situacións nas que se produzan dificultades importantes. 
 


