
DIRIGINTE DE PRIMITRE (ÎNTÂMPINARE)

Bună ziua, mă numesc Blanca şi sunt profesoara de primire (întâmpinare) a centrului. 
Ca elev imigrant  recent  sosit  în Spania,  voi  fi  unul  din primii  profesori  pe care îi  vei 
cunoaşte. Rolul meu este cel de a te ajuta, a-ţi căuta toate acele opţiuni ce-ţi pot înlesni 
integrarea în centru cât mai repede. Pentru aceasta, mă coordinez cu restul profesorilor, 
vedem materiile ce te pot interesa, vedem acele ajutoare, opţiuni ce-ţi putem procura.

Una din cele mai impotante părţi ale muncii mele este momentul când începi şcoala, fac 
parte din ceea ce se numeşte protocolul de primire. Nu ştiu dacă îl cunoşti dar ţi-l explic 
pe scurt: 

Când tu ajungi la centru, prima dată cunoşti personalul de la poartă, apoi secretariatul, şi 
de acolo ne anunţă atât pe şeful de studii cât şi pe mine, iar şeful de studii ori eu, sau 
ambii, ieşim să te primim şi să-ţi urăm bun venit.

După  aceea  îţi  arătăm  caracteristicile  centrului,  te  plimbăm  prin  el  pentru  a  putea 
cunoaşte sălile  de clasă atât cele normale cât şi  cele specifice,  cum ar fi  tehnologia, 
muzica, alte laboratoare, îti arătăm biblioteca, pentru a te putea descurca prin centru. În 
plus, te informăm despre orare, şi-ţi dăm şi alte informaţii ce-ţi pot fi utile.

Centrul nu are numai o activitate academică, mai avem şi activităţi extraşcolare şi ne-ar 
place să participi şi tu pentru că aceasta este o formă de a-ţi face noi prieteni şi de a 
avea noi interese.
 
În afară de a vorbi cu tine aratându-ţi centrul, îţi vom face o întrevedere personală pentru 
că pretindem să te cunoaştem ceva mai mult pentru a te putea ajuta, vrem să ştim lucruri 
despre ţara ta, despre tine, despre familia ta,  de ce ai venit, ce diferenţe găseşti.
Toate aceastea au mereu aceiaşi finalitate: cea de a te ajuta.

În  afară de  recursurile  centrului,  te  informăm  şi  despre  recursurile  ce  poţi  întâlni  în 
cartierul tău, ce-ţi pot fi utile atât ţie cât şi familiei tale. Dacă cumva ei nu ştiu spaniola, îţi 
spunem unde poţi găsi clase, sau oricare alt interes ce aţi putea avea.
 
De asemenea îti vom face un examen pentru a vedea care-i nivelul tău academic şi astfel 
să te putem repartiza într-un curs în care să-ţi fie mai uşor de a da un randament bun.

Uneori întâlnim în centru elevi care au venit tot din ţara ta, şi care vorbesc limba ta, ei ne 
ajută ca traducători, şi poate că în viitor tu vei putea fi unul dintre ei. 
 
Dea-a lungul  cursului  şcolar  sarcina mea este  şi  cea de a mă coordina cu profesorii 
pentru a vedea cum progresezi academic şi social, nu uita că sunt în centru pentru a te 
ajuta şi poţi veni la mine oricând vei avea nevoie.

 

haideţi să cunoaştem educaţia secundară


