
2-TUTOR DE ACOLHIMENTO

Olá chamo-me Blanca, sou a tutora de acolhimento do centro. Como aluno imigrante 
recém chegado a Espanha, vou ser um dos primeiros professores que vais conhecer. 
O meu trabalho é ajudar-te, procurar-te todas as opções que te possam facilitar quanto 
antes a tua integração no centro. Para isso em coordenação com o resto dos 
professores, vemos as matérias que te interessam, vemos aquelas ajudas,  aquelas 
opções que te poderemos proporcionar.

Uma das partes mais importantes do meu trabalho é que quando entras no centro, 
estou no que se chama o protocolo de ajuda. Não sei se o conheces mas vou-to 
resumir:

Quando chegas ao centro  a  primeira coisa que conheces são os contínuos, depois a 
secretaria e a partir daí avisam-nos tento à direcção de estudos como a mim, e o 
chefe de estudos ou eu, ou ambos, vamos-te receber e damos-te as boas-vindas. 

Depois mostramos-te as características do centro, organizamos uma visita através 
dele para que possas conhecer as aulas tanto as normais como as específicas, como 
podem ser a tecnologia, música, outros laboratórios,  mostramos-te a biblioteca, tudo 
isto para tornar mais fácil a forma de te moveres por todo o centro. Além de te dar a 
conhecer os horários, damos-te outras informações que te possam ser úteis. 

O centro não é somente uma actividade académica, também temos actividades extra-
escolares e gostaríamos que participasses nelas porque  essa é uma forma de 
conhecer novos amigos, de ter novos hobbies.

Além de falar contigo para te mostrar o centro, fazemos-te uma entrevista pessoal 
porque pretendemos conhecer-te um pouco mais para te poder ajudar, queremos 
saber coisas do teu país, da tua família, porque vieste, que diferenças encontras. Tudo 
isso tem sempre a mesma finalidade: ajudar-te.

Além dos recursos do centro, também te informamos dos recursos que podes 
encontrar no bairro e que possam ser úteis tanto para ti como para a tua família. Se 
por acaso não sabem espanhol, dizemos-te onde podem encontrar aulas, ou que 
outros hobbies podeis ter.  

Também te fazemos umas provas para saber qual é o teu nível académico e assim  te 
poder pôr num curso em que te seja mais fácil ter um bom rendimento.

Às vezes encontramos no centro alunos que também vieram do teu país, e que falam 
a tua língua, eles ajudam-nos como tradutores, e talvez tu amanhã possas vir a ser um 
deles. 

Ao longo do curso o meu trabalho é também continuar a estar em contacto com os 
professores para ver como vais progredindo académica e socialmente, não te 
esqueças que estou no centro para te ajudar e que podes vir ter comigo sempre que 
seja necessário.   

vamos, conhece o ensino secundário


