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1. XUSTIFICACIÓN BASEADA NO CONTEXTO. 

 

 O Plan Xeral de Atención á Diversidade é o documento no que se articula a 

atención á diversidade á que se refire o artigo 121.2 da Lei Orgánica 2/2006, de 3 de 

maio, de educación.  

Trátase dun documento que forma parte do Proxecto Educativo de Centro e ten unha 

validez de medio prazo polo que debe ser revisado cada 4 ou 5 anos e cada vez que 

haxa un cambio importante la lexislación vixente. Terá unha concreción anual dentro 

da PXA de cada curso escolar. 

 En consecuencia á transferencia das competencias en materia educativa 

establecida polo Estatuto de Autonomía de Galicia, para o noso centro será de 

aplicación o Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á 

diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia 

nos que se imparten as ensinanzas establecidas na Lei Orgánica 2/2006, de 3 de 

maio, de educación.  

 Dito decreto ten por obxecto regular a atención á diversidade do alumnado, 

coa finalidade de facilitar o desenvolvemento persoal e social de cada alumna e 

alumno e o seu potencial de aprendizaxe, facilitándolles a adquisición das 

competencias e a consecución dos obxectivos xerais. Entendendo por atención á 

diversidade o conxunto de medidas e accións que teñen como finalidade adecuar a 

resposta educativa ás diferentes características e necesidades, ritmos e estilos de 

aprendizaxe, motivacións, intereses e situacións sociais de todo o alumnado. Sendo 

necesario concretar e planificar todas estas actuacións e medidas, o cal farase a través 

do presente Plan Xeral de Atención á Diversidade. 

 Esta concreción vólvese de especial importancia xa que será imprescindible a 

individualización e personalización da educación, para o que teremos que ter en conta 

o contexto no que nos desenvolvemos, e adecuar a resposta educativa ás diferentes 

características, potencialidades, ritmos e estilos de aprendizaxe, motivacións e 

intereses e situacións sociais e culturais de todo o alumnado, implicando á totalidade 

da comunidade educativa.  
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 Neste senso, centrándonos no noso contexto máis próximo, o CEIP 

Cabanas está situado na parroquia de Salcedo , no concello de Pontevedra.  Mais da 

metade do alumnado ten a súa vivenda no casco urbano de Pontevedra. A maioría do 

alumnado acude ao centro en transporte escolar. 

O nivel socio-económico das familias é medio.  

En canto ao centro, o CEIP Cabanas imparte as ensinanzas correspondentes o 

2º ciclo da Educación Infantil e  Educación Primaria. É un centro dunha soa liña,  pero  

algún nivel conta con dúas aulas. Contando  o centro polo tanto, neste momento con 

13 unidades.  O número de alumnado ronda os 270  alumnos e alumnas. O horario 

lectivo é de xornada continua de 9:30 a 14:30, realizándose actividades extraescolares 

polas tardes organizadas pola ANPA. Así mesmo contamos cun horario de apertura da 

biblioteca do centro en horario de tarde os martes e os xoves. 

En canto á construción é un centro amplo e en condicións aceptables, se ben 

hai cousas  que mellorar como a instalación dun ascensor que proporcione 

accesibilidade á planta superior así como a mellora do patio de recreo.  

En canto o profesorado, contando con titores e especialistas (relixión, 

orientación e audición e linguaxe itinerantes) somos un total de 22 docentes. 

En xeral o alumnado do centro é moi variado en canto a intereses, motivacións, 

capacidades e necesidades. A maioría son castelán falantes. Contamos cunha minoría 

de  alumnado de étnia xitana e tamén de orixe extranxeiro. 

Estamos  adscritos ao IES Torrente Ballester de Pontevedra, co que , a partir de 

este ano, mantemos varios contactos ao longo do curso que nos permiten seguir liñas 

de actuación comúns e procurar que a transición entre a etapa de Primaria e 

Secundaria sexa o menos traumática posible. 
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2. MARCO LEGAL. 

 

A lexislación coa que traballamos é a seguinte: 

 Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio de Educación. 

 Lei Orgánica 8/1985, do 3 de xullo, reguladora do Dereito á Educación.  

 Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á 

diversidade do alumnado. 

 Decreto 243/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión do 

alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as 

ensinanzas reguladas na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación. 

 Orde do 17 de xullo de 2007, pola que se regula a percepción do compoñente 

singular do complemento específico por función titorial e outras funcións 

docentes. 

 Circular 10/2008, da Secretaría Xeral da Consellería de Educación e Ordenación 

Universitaria, sobre o profesorado itinerante. 

 Orde do 16 de febreiro de 2009, pola que se regula o desenvolvemento da 

avaliación diagnóstica na Comunidade Autónoma de Galicia. 

 Orde de 23 de xuño de 2011 pola que se regula a xornada de traballo do 

persoal funcionario e laboral docentes que imparten as ensinanzas reguladas 

na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. 

 Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade 

educativa. 

 DECRETO 8/2015, de 8 de enero, por el que se desarrolla la Ley 4/2011, de 30 

de junio, de convivencia y participación de la comunidad educativa en materia 

de convivencia escolar. 
 

 Lei 8/1997, do 20 de agosto, de accesibilidade e supresión de barreiras na 

Comunidade Autónoma de Galicia.  

 Decreto 374/1996, do 17 de outubro, polo que se aproba o Regulamento 

Orgánico das escolas de educación infantil e dos colexios de educación 

primaria. 
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 Orde do 22 de xullo de 1997, pola que se regulan determinados aspectos da 

organización e funcionamento das escolas de educación infantil, dos colexios 

de educación infantil e primaria dependentes da Consellería de Educación e 

Ordenación Universitaria. 

 Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da 

Educación Primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. 

 Orde do 9 de xuño de 2016, pola que se regula a avaliación e promoción do 

alumnado  de educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. 

 Decreto 330/2009, do 4 de xuño, polo que se establece o currículo da 

Educación Infantil na Comunidade Autónoma de Galicia. 

 Orde do 25 de xuño do 2009, pola que se regula a avaliación na Educación 

Infantil na Comunidade Autónoma de Galicia. 

 Decreto 120/1998, do 23 de abril, polo que se regula a orientación educativa e 

profesional na Comunidade Autónoma de Galicia. 

 Orde do 24 de xullo de 1998, pola que se establece a organización e 

funcionamento da orientación educativa e profesional na Comunidade 

Autónoma de Galicia regulada polo Decreto 120/1998. 

 Circular 10/2010 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 

Innovación Educativa pola que se ditan instrucións para coordinar as actuacións 

e establecer as accións prioritarias dos servizos de orientación educativa e 

profesional na Comunidade Autónoma de Galicia. 

 Orde do 6 de outubro de 1995, pola que se regulan as adaptacións do currículo 

nas ensinanzas de réxime xeral. 

 Orde do 31 de outubro de 1996, pola que se regula a avaliación 

psicopedagóxica dos alumnos e alumnas con necesidades educativas especiais 

que cursen as ensinanzas de réxime xeral, e establécese o procedemento e os 

criterios para a realización do ditame de escolarización. 

 Orde do 28 de outubro de 1996, pola que se regulan as condicións e o 

procedemento para flexibilizar a duración do período de escolarización 

obrigatoria dos alumnos con necesidades educativas especiais asociadas a 

condicións persoais de sobredotación intelectual. 
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 Orde do 27 de decembro de 2002, pola que se establecen as condicións e 

criterios para a escolarización en centros sostidos con fondos públicos do 

alumnado de ensinanza non universitaria con necesidades educativas especiais. 

 Orde do 20 de febreiro do 2004, pola que se establecen as medidas de atención 

específica ó alumnado procedente do estranxeiro. 

 PROTOCOLOS como os de TDAH, TEA, Absentismo, Atención Educativa 

domiciliaria ou Diabetes, etc. ou calquera outro que vaia publicando a 

Consellería de Educación. 
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3. IDENTIFICACIÓN E VALORACIÓN DAS NECESIDADES. 

A partir da análise do contexto, xunto coas demandas efectuadas pola 

comunidade educativa, determinamos as principais necesidades xerais en canto á 

atención á diversidade no centro, as cales podemos sintetizar en:  

 

 Necesidades relativas ao centro: 

 Maior participación na planificación educativa. 

 Falta de  recursos humanos  para ofrecer unha atención á diversidade de 

calidade,  xa que o profesorado especialista en AL é claramente insuficiente 

para atender as necesidades do alumnado. 

 Conexión a Internet en todas as aulas, así como dotar a tódalas aulas de 

material informático ( ordenadores, pantalla dixital ou branca e canon 

proxector) 

 

 Necesidades relativas aos alumnos: 

 Previr a baixa comprensión lectora, excesivo número de faltas de ortografía e 

dificultades na resolución de problemas.  

 Adaptación ás normas sociais, sobre todo na etapa de Educación Infantil, xa 

que os/as nenos/as acoden ao centro case sen ningún tipo de norma nin 

responsabilidade. 

 Creación de hábitos positivos de alimentación, saúde, deporte,… 

 Procurar técnicas para manter a atención, identificar os aspectos máis 

importantes da información, reter e organizar a información, simbolizar e 

abstraer,… 

 

 Necesidades relativas aos profesores: 

 Asesoramento en canto a medidas de atención á diversidade. 

 Implicar ao profesorado nas actividades promovidas polo DO. 

 Delimitación clara de responsabilidades en canto á atención á diversidade. 
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 Ante a cantidade de cambios lexislativos e aparición de novos protocolos de 

actuación como recomendación da consellería, nos últimos tempos, o 

profesorado vese na necesidade dunha formación continua para adaptarse ós 

cambios.  

 En termos xerais, precisamos unha mellor formación en todo o que atinxe á 

atención á diversidade, pero fundamentalmente ao alumnado con Neae, para 

que o profesorado ordinario (titores e especialistas) poda atender a alumnos/as 

con Neae na aula ordinaria. 

 

 Necesidades relativas ás familias: 

 Dinamizar a implicación das familias nas actividades levadas a cabo dende o 

centro e o DO. 

 Asesoramento en canto ó tipo de educación que se está levando a cabo cos 

seus/súas fillos/as no centro, coa finalidade de establecer unhas pautas de 

actuación comúns. 

 Informar, dende o inicio do curso, das distintas competencias do persoal do 

centro. 

 

 Necesidades relativas ao contorno: 

 Traballar coordinadamente cos centros e servizos do contorno (IES ó que 

estamos adscritos, EOE, asociacións, servizos sociais e sanitarios,...). 

 

 

Tendo en conta o alumnado e recursos persoais dos que dispoñemos, a detección e 

valoración das necesidades efectuámola da seguinte forma: 

 

1. Alumnado obxecto do plan: todo o alumnado do centro será obxecto do plan no 

momento que requira  dunha atención específica, se ben consideramos prioritarias 

os seguintes casos: 

- Alumnado con necesidades educativas especiais, derivadas de discapacidade ou 

trastornos graves de conduta. 

- Altas capacidades intelectuais. 
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- incorporación tardía ao sistema educativo 

- dificultades específicas de aprendizaxe 

- alumnado con desfase curricular de mais dun ano, que requira compensación por 

desigualdades en educación, por factores sociais, económicos, culturais, 

xeográficos, étnicos ou de outra índole. 

 

2. Identificación de necesidades .  

ACTIVIDADES DE PRINCIPIO DE CURSO 

- Reunións en setembro dos novos titores cos anteriores para coñecer as 

características grupais e individuais do alumnado. 

- Revisión de informes académicos (secretaria) ou psicopedagóxicos ( 

departamento de orientación) do alumnado. 

- Realización de actividades lectivas de evaluación inicial ao comezo de curso. 

- Entrevistas por parte dos titores do alumnado de nova incorporación ao centro. 

- Durante o mes de outubro realizarase unha avaliación  inicial dos primeiros niveis 

de cada ciclo ou cando exista cambio de titor pola razón que sexa para valorar 

características do grupo, necesidades e adaptación do alumnado. 

DETECCIÓN DE NOVO ALUMNADO CON NECESIDADE EDUCATIVA 

Cando un profesor/a detecta un alumno/a con dificultades educativas do tipo que 

sexa poñerase en marcha o protocolo de actuación do departamento de 

orientación que figura no ANEXO I . 
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4. DETERMINACIÓN DOS OBXETIVOS. 

 

 O obxectivo principal a acadar con esta plan de atención á diversidade é 

procurar que todo o alumnado adquira as competencias básicas no maior 

grao que lle sexa posible. 

 Servir de referente para que o centro poda concretar anualmente o axuste da 

resposta educativa á necesidades que presenta o alumnado. 

 Por en marcha programas de prevención de posibles dificultades de 

aprendizaxe (Programa de estimulación da linguaxe, Programa de habilidades 

sociais, Programa de técnicas de traballo intelectual,…).  

 

 Considerar medidas xerais e específicas que permitan detectar e tratar as 

dificultades de aprendizaxe tan pronto como se produzan. 

 Garantir a actuación coordinada de todo o equipo docente para a correcta 

aplicación das medidas de atención á diversidde. 

 Guiar os criterios para a organización dos recursos humanos e materiais do 

centro co fin de dar unha resposta educativa axeitada a todo o alumnado, en 

especial a aquel que presenta necesidades especificas de apoio educativo. 

 Potenciar a acción titorial 

 Desenvolver as medidas de atención á diversidade previstas na lexislación 

vixente, en caso necesario, para atender ás necesidades do alumnado. 

 Impulsar a participación do profesorado en programas de investigación e 

innovación educativa nos ámbitos das técnicas de traballo intelectual, hábitos 

de estudo, habilidades sociais, dinámicas de grupos,… 

 Fomentar a participación  das familias e involucralas no proceso educativo dos 

seus fillos fillas. 

 Deseñar programas para o tratamento de problemas puntuais: hábitos e 

técnicas de estudo, problemas conductuais, desinterese e desmotivación polo 

estudo,… 
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 Garantir a coordinación entre os diferentes Departamentos de Orientación da 

zona co fin de que o paso do alumnado polos distintos niveis e etapas sexa o 

máis coherente posible. 

 Buscar colaboración doutros sevicios e  institucións ( EOE, servizos sociais, 

saúde mental infantil, ONG, voluntariado,…) que permitan unha mellora da 

atención que reciben os nenos e nenas dentro da escola. 

 Colaborar para que se produzan intercambios de experiencias entre centros. 
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5. DESCRICIÓN DAS ACTUACIÓNS, MEDIDAS E/OU PROGRAMAS PARA A ATENCIÓN Á 

DIVERSIDADE. 

 

5.1. ACTUACIÓNS. 

 

O Decreto 229/2011 establece que no marco das actuacións destinadas a adecuar 

a resposta educativa á diversidade, os centros docentes deberán: 

1. Tomar as decisións e adoptar as medidas que optimicen a acción educativa, 

respondan ás necesidades do alumnado e contribúan á consecución das 

competencias e dos obxectivos das diferentes etapas e ensinos.  

En base a isto e partindo de que cada alumno e alumna son distintos e 

singulares, cómpre diferenciar, polo menos, dous tipos de atención: 

 

A) Atención xeral: 

Como  norma  xeral,  o   profesorado   acomodará   o   proceso   de   ensino-

aprendizaxe ás condicións particulares de cada neno/a, o que pode traducirse nunha 

flexibilización metodolóxica, organizativa e de cooperación familiar. Así, haberá 

alumnos e alumnas que requirirán exemplificacións, explicacións ou exercicios 

específicos; outros/as ós/ás que lles haberá que encomendar certas responsabilidades; 

outros/as que necesitarán estar nun grupo específico dentro da aula, do que recibirán 

as axudas que precisan; outros/as aos/ás que haberá que poñer frecuentemente en 

situación de éxito; etc. En síntese, trátase de que a cada alumno e alumna se lle ensine 

partindo do seu nivel de coñecementos previos e dentro da súa zona de 

desenvolvemento próximo e se respecte o seu ritmo de aprendizaxe, no ánimo de que 

cada quen vai reconstruíndo o seu coñecemento e desenvolvéndose conforme ás súas 

potencialidades. 

Neste tipo de actuacións,  é necesario que o/a titor/a estableza unha rede 

coordinadora entre o distinto profesorado (equipo docente); que coñeza a situación 

persoal de cada alumno/a, os principais datos evolutivos e de saúde, o estilo e o ritmo 

de  aprendizaxe de cada quen; que reflexione sobre a metodoloxía máis axeitada para 

cada neno/a respecto do seu achegamento ó currículo; que analice as relacións que se 
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establecen dentro e fóra da aula e a súa utilidade nos agrupamentos dentro da aula; 

que demande asesoramento do departamento de orientación, etc.  

B) Atención no caso do alumnado con necesidade específica de apoio educativo:  

Na atención daquel alumnado con n.e.a.e. e dende o punto de vista 

propiamente académico poden establecerse dúas vías de atención: 

1. UNHA ATENCIÓN ORDINARIA: Esta medida ordinaria de atención á diversidade pode 

concretarse en: 

 RE sen apoio de profesorado especialista (PT,AL): Son medidas que o/a 

propio/a mestre/a deseña e aplica con aqueles/as alumnos/as que teñen unhas 

certas dificultades de seguimento da programación diaria, ben por exceso ou 

por defecto (traballos específicos de recuperación, traballos de ampliación, 

etc...).  Esta actuación podería estar apoiada por outro profesorado co 

dispoñibilidade horaria. 

2. UNHA ATENCIÓN EXTRAORDINARIA:  

o RE con apoio de profesorado especialista (PT, AL): Son medidas que 

contemplan o apoio temporal dun mestre/a especialista en audición e 

linguaxe e/ou en pedagoxía terapéutica. Para que se produza este tipo 

de atención, que seguirá os criterios de utilización establecidos neste 

plan, será necesario que así o aconselle a avaliación psicopedagóxica 

realizada polo departamento de orientación.  

 As Adaptacions Curriculares: Esta medida seguirá o procedemento establecido 

na Orde do 6 de outubro de 1995 da Consellería de Educación e Ordenación 

Universitaria. 

 

2. Deseñar e pór en práctica accións preventivas e de detección temperá, garantindo 

un tratamento educativo personalizado e adaptado á realidade de cada alumna e de 

cada alumno.  

 Procuraremos, sempre que sexa posible, atallar as dificultades antes de que se 

presenten, para o que poremos en marcha medidas coma as seguintes: 
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 Exploracións psicopedagóxicas individuais e grupais nos distintos niveis educativos 

(principalmente ao final dos ciclos) para a identificación dos posibles casos de risco. 

 Exploración preventiva de déficit visual e auditivo en E, Infantil. 

 Revisión dos informes e expedientes dos/as alumnos/as. 

 Avaliación inicial prescriptiva  da competencia curricular de cada alumno/a, levada 

a cabo polos seus titores, sempre ao comezo de ciclo e sempre que cambien de 

titor/a pola razón que sexa. 

 Reunións e entrevistas coas familias do alumnado. 

 Realización das prescriptivas reunións dos órganos de coordinación docente e das 

sesións de avaliación para o intercambio de información do alumnado. 

 Reunións periódicas da xefatura do departamento de orientación cós titores dos 

distintos grupos de alumnos/as. 

 Observación das condutas, análise de produccións, revisión de traballos,… do 

alumnado. 

 

3. Concretar e desenvolver os principios de atención á diversidade nas decisións de 

carácter pedagóxico, organizativo e de xestión do centro.  

Temos que destacar nas nosas actuacións que debemos ter en conta os 

seguintes principios: 

Favorecer a integración escolar e a inclusión social: As actuacións dirixidas a atender 

ao conxunto do alumnado deben ter como referente esencial a necesaria 

normalización das diferenzas dentro do contexto da aula e do centro, o respecto ás 

mesmas, e énfases na superación dos obstáculos asociados á diversidade de todo tipo 

(cultural, social, ligada a factores intra e interpersoais, a necesidades educativas 

específicas e á desigualdade no acceso ao coñecemento). Todo isto esixe esforzo en 

orde á adaptación de materiais, cambios metodolóxicos ou organizativos, etc., que 

implican o traballo colaborativo e o consenso entre todo o equipo docente.  
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A atención personalizada e temperá do alumnado convértese na mellor 

medida de prevención dos problemas de aprendizaxe, de inadaptación escolar e de 

exclusión social.  

Inserta na organización do centro: Un dos criterios prioritarios que deben condicionar 

a organización do centro debe ser, precisamente, a resposta ás necesidades do 

conxunto do alumnado. Esta formulación require unha flexibilidade na proposta de 

modalidades organizativas e, en consecuencia, na distribución dos tempos e utilización 

de espazos. É o propio Centro, no uso da súa autonomía de xestión, o que partindo 

destas necesidades, decide as medidas a adoptar desde as xenerais ordinarias ás máis 

extraordinarias.  

Inmersa no currículo: A estrutura e o contido dos distintos elementos curriculares han 

de ter presente esta dimensión tendente a incorporar a pluralidade de todo tipo que 

se aprecia no aula:  

 Deseñando situacións de ensino-aprendizaxe nas que teñan cabida diversos 

graos de adquisición de capacidades e, en todo caso, con expectativas de logro 

altas.  

 Partindo das habilidades que se teñen para avanzar no desenvolvemento das 

capacidades, tendo presente que os contidos relativos a procedementos e 

actitudes marcan menos diferenzas que os conceptos. É moi importante insistir 

naqueles para lograr un desenvolvemento equilibrado de todo o alumnado.  

 Incorporando obxectivos e contidos relacionados coa diversidade sociocultural 

e persoal, característica do grupo concreto, o que favorecerá a valoración das 

diferenzas e, en consecuencia, repercutirá nun mellor clima de aula.  

 Coordinando o labor realizado desde os diferentes equipos de ciclo a fin de 

consensuar obxectivos, criterios de avaliación,… 

 Propondo metodoloxías variadas, que faciliten a participación do conxunto do 

alumnado desde unha perspectiva inclusora.  
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 Atendendo aos aspectos socioafectivos dentro do grupo, ademais dos 

cognitivos, e promovendo o desenvolvemento dunha autoestima saudable e o 

respecto aos demais.  

 Optando por unha avaliación formativa dirixida a valorar o proceso, o avance 

na consecución dos obxectivos, ordinarios ou adaptados, e o tipo de axuda 

pedagóxica que require cada alumno ou alumna.  

 Avaliando os procesos de ensino e especialmente as medidas de atención á 

diversidade propostas, co fin de apreciar a súa adecuación ás intencións 

perseguidas, as dificultades atopadas e as propostas de mellora (reflectido 

tanto nas actas de avaliación como nas memorias de fin de curso). 

Baseada na reflexión conxunta e na colaboración entre o profesorado: Unha 

actuación coherente respecto da atención da diversidade no centro require un grao 

importante de compromiso por parte do profesorado; compromiso que, por unha 

banda, responde á necesaria implicación que todo docente debe ter respecto desta 

cuestión, posto que todos os grupos son diversos e plurais, e, por outra , facilita o 

desenvolvemento profesional na medida que require unha maior reflexión sobre a 

propia práctica e unha necesaria coordinación con outros compañeiros, tanto do 

propio centro, como con axentes de apoio externos. A implicación do Profesorado vese 

favorecida pola Formación do mesmo en función da realidade do Centro; así como a 

implicación do Equipo Directivo debe ser apoiada por parte da Administración 

impulsando a súa formación e promovendo plans dinamizadores nos centros.  

Favorecedora da cooperación entre profesorado e familias: A cooperación entre o 

profesorado e as familias é un elemento moi importante para a optimización dos 

procesos de aprendizaxe. É necesario pois, buscar o intercambio bidireccional de 

información coas familias, para lograr a súa implicación no proceso educativo dos seus 

fillos/as e establecer pautas de actuación coherentes e complementarias que 

redunden na súa formación integral; así como lograr a súa participación na dinámica 

escolar no seu conxunto.  
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Potenciadora da apertura do centro á contorna e do uso das redes de recursos 

sociais da comunidade: O centro educativo, insirto nun contexto, debe integrarse na 

comunidade como un recurso máis e, ao mesmo tempo, debe coñecer e aproveitar a 

rede de profesionais e institucións de todo tipo que poden redundar nunha mellor 

actuación educativa e, especificamente, nunha atención integral á diversidade do 

alumnado. A este respecto, requírese unha maior coordinación de todos estes recursos 

e unha maior difusión dos mesmos. Por outra banda, favorecerase a interrelación 

entre centros educativos; co fin, non só de intercambiar información, senón de 

colaborar en proxectos conxuntos.  

4. Desenvolver medidas e actuacións de tipo curricular, relacional e organizativo 

para promover a convivencia, a non discriminación e o respecto polas diferenzas.  

Estas actuacións están recollidas no Plan de Convivencia do centro e no plan de 

Acción Titorial. Estas actuacións procurarán: 

 Promover a cultura de paz.  

 Promover a mediación na resolución dos conflitos. 

 Fomentar valores, actitudes e prácticas para respectar a diversidade cultural ou 

por calquera outra índole. 

 Impulsar a igualdade entre homes e mulleres.  

  

5. Optimizar a organización dos recursos do centro para atender e dar resposta ás 

necesidades de todo o alumnado, en particular daquel con necesidade específica de 

apoio educativo.  

 Para a atención ao alumnado con necesidade educativa de apoio educativo 

poremos a súa disposición os recursos cos que conta o centro para ofrecerlles, dentro 

das nosas posibilidades, unha educación de calidade. Neste senso, destacamos: 

A. Recursos materiales: Según Gimeno (1998), cando falamos de RR didácticos 

referímonos a “calquera instrumento ou obxecto que poida servir como recurso para 

que mediante a súa manipulación, observación ou lectura ofrézanse oportunidades de 

aprender algo, ou ben co seu uso intervéñase no desenvolvemento dalgunha función do 

ensino”. É dicir, os materiais didácticos comunican contidos para a súa aprendizaxe e 
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poden servir para estimular e dirixir o proceso de ensino-aprendizaxe. Neste senso, no 

noso centro, dentro do material didáctico, contamos con: 

 Material impreso. 

 Material deportivo. 

 Material informático. 

 Material audiovisual. 

 

En canto ás funcións dos recursos materiais,  consideramos que estas veñen dadas 

polo lugar que ocupan dentro do espazo curricular, pola súa relación coas necesidades, 

prioridades, obxectivos, contidos, actividades,… de onde ven a importancia do uso 

correcto que fagamos de devanditos recursos e dos criterios que usemos para a 

selección dos mesmos. Neste sentido podemos cinguirnos aos seguintes criterios:  

- Criterio evolutivo: ter en conta as características do momento evolutivo do 

alumno.  

- Criterio científico: ser respectuosos coa natureza e estruturas propias da área a 

cuxo desenvolvemento serven.  

- Criterio didáctico: analizar en que medida o material é potenciador de 

aprendizaxes funcionais, significativos e construtivos.  

- Criterio de coincidencia co Proxecto Educativo: en canto a liñas metodolóxicas, 

selección de contidos e obxectivos,… 

 

Ademais destes criterios, a Secretaría de Estado de Educación (1992) establece 

os seguintes:  

 Que non sexan discriminatorios. 

 Que permitan un uso comunitario. 

 Que non degraden o medio ambiente.  

 Que non sexan excesivamente sofisticados. 

 Que dean información acerca da idade á que van dirixidos. 

 Que inclúan normas de seguridade e elementos que interveñen na súa 

composición.  
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B. Recursos persoais: todos os implicados no proceso educativo: equipo directivo, 

equipo docente, titores, profesores das distintas áreas, orientadora, PT, AL, familias. 

Así como servizos externos como: CFR, EOE (especialista déficits sensoriais, motores, 

mentais, comportamento,…), asociacións como FAXPG, FADEMGA, ONCE, TP-GALICIA, 

ASPANAES, DOWN …, servizos sanitarios (otorrino, fisioterapeuta, neurólogo,…), 

centros de Educación Especial (que se configuran como centros de recursos para os 

centros da zona que escolaricen alumnos con nee), servizos sociais, outros profesionais 

(logopeda, intérprete lingua de signos, auxiliar técnico educativo, técnico en 

rehabilitación básica,…). Estas relacións se establecerán en función das necesidades 

dos/as nenos/as escolarizados no centro en cada momento. 

 

Destacamos entre os recursos persoais: 

- Equipo directivo: necesario para a toma de decisións de tipo organizativo e 

curricular. Ademais a xefatura de estudos é a responsable da liña pedagóxica do 

centro.  

- Titor: principal responsable da orientación dos/as seus/súas alumnos/as. Algunhas 

das súas funcións serían: facilitar a integración dos/as alumnos/as no seu grupo-clase e 

na dinámica do centro, efectuar o seguimento da aprendizaxe do alumnado para 

detectar as posibles dificultades, contribuír á personalización dos procesos de ensino-

aprendizaxe, favorecer no alumno/a o coñecemento e aceptación de sí mesmo, 

colaborar co resto do profesorado, informar aosás pais/nais e facelos participes do 

desenvolvemento educativo dos/as seus/súas fillos/as,… 

 - Orientador: orientar e coordinar as actividades de titoría, de apoio ao proceso de 

ensino-aprendizaxe e de atención á diversidade.  

- Profesor de apoio: a coordinación da atención aos alumnos con nee será realizada 

polo profesor de apoio.  

- A familia: proporcionar información sobre os seus fillos e sobre as circunstancias 

familiares, sobre a conduta do neno, participar activamente na aprendizaxe do neno,… 

 

En canto aos servizos externos, destacamos algúns como:  
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- Equipos de orientación específicos: prestan axuda aos centros na detección de 

necesidades, decisións sobre metodoloxía, avaliación e en todas aquelas tendentes á 

atención á diversidade.  

 

- Centros de formación e recursos: utilízanse para solicitar información sobre 

materiais educativos e recursos pedagóxicos, documentación educativa, creación de 

novos materiais, perfeccionamento e reciclaxe a través de cursos, experimentación de 

novos métodos de traballo,… 

 

- Centros de EE: poden ofrecer recursos persoais e materiais para o apoio ao alumnado 

con nee escolarizado en centros ordinarios. Así como asesorar na creación e 

adaptación de material, estratexias metodolóxicas,… 

 

- Asociacións: poden asesorar tanto a profesores como a pais, ofrecer intervencións, 

facilitar material,… 

 

- Servizos sanitarios: xa que algúns/as alumnos/as poden precisar destes servizos e 

nós teremos que coordinarnos con eles.  

 

- Servizos sociais: contribúen á mellora das condicións familiares dos alumnos que o 

precisen.  

 

É imprescindible a colaboración entre os distintos servizos que interveñen co 

alumno na escola e os servizos externos. Será importante que non se superpoñan roles 

e actuacións, así como non deixar necesidades ou demandas sen respostas. Así, será 

necesario que se coordinen e consensúen as actuacións. Todos os equipos e 

profesionais deben estar en todo momento informados das actuacións e tarefas que 

realizan cada un deles.  

Neste sentido, o papel do equipo directivo e do orientador é de vital importancia para 

impulsar e dinamizar reunións conxuntas, actividades de formación,…  

 

C. Recursos ambientais: 
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En canto aos espazos cos que contamos no centro e a súa distribución, hasta o 

de agora foron amplos e contabamos con aulas as libres para realizar desdobres pero 

que nos últimos anos se ven afectados debido a  o aumento de matricula e nº de 

unidades de E.Infantil.  

 A pesar disto procuraremos que a distribución dos espazos no centro reúna a 

seguintes características: 

 Ser flexibles e adaptarse ás diferentes necesidades ou funcións educativas.  

 Non impedir a mobilidade do/a alumno/a no centro e na aula.  

 Potenciar a integración e a autonomía de todos/as os/as alumnos/as. Deben 

estar ao seu alcance.  

 Adaptarse ás necesidades educativas concretas da etapa e a área específica de 

traballo.  

 Facilitar o tratamento da diversidade na aula.  

 Favorecer a relación entre as persoas, a comunicación e a relación entre escola 

e contorno. 

 

6. Potenciar a acción titorial e orientadora por parte de todo o profesorado.  

 Esto será levado a cabo, principalmente, tomando como referente o Plan de 

Acción Titorial e Plan de Orientación do centro, tendo en conta que todos os mestres 

teñen que cumprir unha función titorial e orientadora. 

 

7. Promover a implicación das nais, pais ou titores e titoras legais do alumnado no 

proceso educativo.  

 Esta relación a levaremos a cabo a través dos diversos canles de participación 

da familia coa escola: 
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A). Grupais ou colectivos: Asociacións de nais e pais de alumnos (ANPAS) e  Consello 

Escolar (CE), actividades formativas: (a través de charlas, conferencias, comisións de 

traballo, escolas de pais,…), reunións comúns: (como ó inicio do curso, para informar 

de excursións, eventos festivos,…), outros: circulares, notas informativas, revistas, 

boletíns, trípticos,… 

 

B). Individuais: entrevistas, reunións, encontros informais, informes de avaliación, 

chamadas de teléfono, axenda escolar, notas,… 

 

8. Impulsar a participación do profesorado en actividades de formación e innovación, 

así como o intercambio de experiencias no ámbito da atención á diversidade.  

Vivimos nunha sociedade cambiante polo que o concepto de “formación 

continua” e imprescindible para un profesorado que pretenda lograr un 

desenvolvemento integral do seu alumnado. Esta formación pasará pola: 

 Adquisición de coñecementos: sobre as súa área, sobre didáctica...  

 O desenvolvemento de habilidades relacionadas co rendemento didáctico.  

 O desenvolvemento integral do profesorado, o seu autoconcepto...  

 A investigación na aula, buscando continuamente novas solucións aos 

problemas que presenta cada contexto educativo. Búscase a reflexión sobre a 

práctica docente, e utilízanse técnicas de investigación-acción. 

 Formación continua en temas como: 

o Tecnoloxías da información e a comunicación (TIC). 

o Linguaxe audiovisual. 

o Boas prácticas didácticas.  

o Didáctica de (a área de cada un). 
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o Multiculturalidade. 

o Tratamento da diversidade. 

o Dinámica de grupos. 

o Resolución de conflitos. 

o Os compoñentes emocionais da intelixencia. 

Dende o centro, co fin de potenciar a formación do noso profesorado, poremos 

en marcha actuacións coma: 

 Realizar as oportunas reunións e darlle importancia a colaboración de todos 

os compañeiros/as. Axuntar esforzos, enerxías, compartir valores, construír 

metas, reflexionar sobre a práctica, manter relacións informais 

satisfactorias, contaxiar co exemplo, dar cabida á creatividade, etc. Así o 

compromiso dunha maior implicación e formación dos temas a tratar 

xeraránse segundo a colaboración vaia crecendo. 

 Procuraremos que as actuacións e programas que se inicien no centro se 

leven a cabo e se informe a todos do seu desenvelvemento e resultados, xa 

que non hai nada que motive máis que unha tarefa levada ao seu termo.  

 Procuraremos levar a cabo un esforzo de xestión eficaz co fin de que non de 

a impresión de perda de tempo no desenrolo de actividades, reunións,… 

 Teremos en conta que debemos traballar por unha meta común, polo que, 

a través dos nosos proxectos de centro a medio e longo prazo, teremos que 

procurar que todo o equipo se implique e se considere parte integrante dun 

proxecto común de centro. 

 Traballemos na motivación do profesorado, sendo xenerosos no 

recoñecemento do bo traballo , explicitemos a nosa admiración por esas 

tarefas, felicitemos ás persoas creativas, perseverantes, aos bos e boas 

profesionais,… 
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 Participación do centro en programas de innovación educativa propostos 

pola Consellería de Educación. 

 É necesario contar o que facemos, como o facemos e para que. É necesario 

que o profesorado se sinta parte do centro, desenvolver suficiente empatía 

para entender aos nosos compañeiros e compañeiras,… 

 Dar cabida a todas as opinións, suxestións, achegas de toda a comunidade 

educativa, preferentemente do profesorado. Para favorecer a súa 

participación é preciso que organicemos os centros  

horizontalmente, é dicir, con coordinacións a todos os niveis, equipos  

educativos, equipos de nivel, de determinados proxectos, do profesorado 

que desenvolve traballos innovadores, os que se interesan en ir avanzando 

continuamente e avanzan nos Proxectos de Educativos. Nos centros 

educativos temos que dispor de espazos temporais ao longo da semana 

para falar, discutir, propor, consensuar, construír e elaborar o traballo que 

se realiza nun centro.  

 

 

5.2. MEDIDAS. 

 

 O Decreto 229/2011 establece entre as súas medidas de atención á diversidade 

as seguintes: 

 

 

MEDIDAS ORDINARIAS 

 

 Adecuación da estrutura organizativa do centro (horarios, agrupamentos, 

espazos) e da organización e xestión do aula ás características do alumnado.  
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Trataríase das medidas de tipo organizativo que teremos que por en marcha dende 

o centro e a aula para ofrecer unha resposta de calidade á diversidade do noso 

alumnado, xa que para o desenvolvemento dos tratamentos oportunos, o centro debe 

contar cun espazo especificamente destinado para ese efecto, que reúna as condicións 

mínimas de privacidade, iluminación, lonxe de ruídos, espazo físico dispoñible, 

dotación de aparataxe técnico necesario e material didáctico específico, unha 

adecuada organización dos apoios, criterios e procedementos para organizar a 

atención á diversidade,… 

En canto ás estratexias organizativas, á hora de intervir cos ACNEAE e organizar a 

súa resposta educativa,  partiremos das medidas máis ordinarias ás máis 

extraordinarias, para lograr unha resposta educativa coherente e progresiva.  

 

 Adecuación das programacións didácticas ao contorno e ao alumnado.  

Tendo en conta a autonomía do centro e os sucesivos niveis de concreción 

curricular os equipos de ciclo elaborarán as súas programacións didácticas entendidas 

coma “un conxunto de decisións adoptadas polo profesorado dunha especialidade dun 

centro educativo, ao respecto dunha materia ou área e do nivel no que se imparte, 

todo elo no marco do proceso global de ensinanza-aprendizaxe”.  

 Metodoloxías baseadas no traballo colaborativo en grupos heteroxéneos, 

titoría entre iguais, aprendizaxe por proxectos e outras que promovan a 

inclusión.  

A metodoloxía que seguimos basearase na:  

a) flexibilidade:  principio clave na resposta á diversidade do alumno/a que se 

concreta  a nivel de agrupamentos (traballo en grupo cooperativo, traballo individual e 

autónomo, alternancia duns con outros) e na combinación de métodos, técnicas e 

actividades, a utilización de diversas linguaxes (literario, icónico, xestual) e diversos 

soportes (audiovisual, gráfico, informático).  
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b) globalización ou interdisciplinariedade das aprendizaxes: co fin de unificar 

as aprendizaxes e axudar aos/ás alumnos/as a encontrar relacións entre eles.  

c) aprendizaxe activo, funcional e autónomo: empregando  estratexias como 

proxectos de traballo, talleres, recunchos, grupos flexibles, técnicas de 

individualización da ensinanza (traballo por fichas, monitorización, ensinanza 

programada,...). 

 Adaptacións dos tempos e instrumentos ou procedementos de avaliación.  

Pode ser preciso levar a cabo adaptacións en canto ao que, como e cando avaliar?, 

para o que será aconsellable facer unha revisión e adecuación dos criterios de 

avaliación e promoción; instrumentos, estratexias e momentos de avaliación. 

Explicitación do proceso de identificación e valoración de alumnos/as con necesidades 

específicas de apoio educativo, Establecer criterios de avaliación tendo en conta as 

nee. Adquirir, elaborar e/ou adaptar instrumentos de avaliación. Facer adaptacións no 

proceso de avaliación (deixarlles máis tempo, maior número de probas, probas 

orais,…). 

 

 Aulas de atención educativa e convivencia e medidas e actuacións destinadas 

á mellora da convivencia. 

  Para atender ao alumnado que pola súa conduta disruptiva impida o normal 

desenvolvemento do traballo do grupo-clase (explicitadas no Plan de Convivencia). 

 Desdobramentos de grupos.  

Distribuír ao alumnado dunha clase en dous grupos, cada un dos cales traballa cun 

profesor/a distinto/a e en aulas diferentes, en materias instrumentais. 

 

 Reforzo educativo e apoio do profesorado con dispoñibilidade horaria. 

Afecta aos elementos non prescriptivos do currículo (secuencia de contidos, formas 

e instrumentos de avaliación, organización da aula, agrupamentos dos alumnos e todo 
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o incluído na metodoloxía). Está dirixida a aqueles alumnos/as que con esta medida 

poidan seguir o proceso ordinario de ensino-aprendizaxe. Elaboradas polo profesor/a 

de área e desenvólvense preferiblemente no contexto da aula ordinaria. 

Polo que dentro do grupo clase o/a titor/a, profesorado especialista e aquel 

profesorado con dispoñibilidade horaria (orde de 23 de xuño de 2011, pola que se 

regula a xornada de traballo do persoal funcionario e laboral docentes) levarán os 

reforzos que sexan necesarios para dar resposta as necesidades, características, 

motivacións,… do seu alumnado. 

 

 Programas de enriquecemento curricular. 

No caso de identificar a un alumno/a con altas capacidades poríamos en 

marcha un programa de enriquecemento curricular, incluíndo metodoloxías e 

actividades complementarias. Evitando a repetición de contidos cando claramente 

demostre que xa os ten acadados. Estas actividades se levarán a cabo dentro da 

aula ordinario  en horario escolar. 

 Programas de reforzo nas áreas instrumentais básicas 

Cando se considere preciso e haxa recursos humanos necesarios levarase a cabo un 

programa de mellora da escritura, lectura e cálculo. 

 Programas de recuperación 

Si aparecen circunstancias especiais con algún alumnado  como pode ser   

enfermidades longas ou ausencias xustificadas poderase levar a cabo algún 

programa de recuperación. 

 Programas específicos personalizado 

Cando sexa preciso adecuar certos aspectos organizativos, metodolóxicos, etc ás 

características do alumnado. 

 Programas de habilidades sociais. 
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Elaborados polo DO para o alumnado con condutas disruptivas (Plan de 

Convivencia). 

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 

 

Unha vez esgotadas as medidas ordinarias e para as que será necesaria a autorización 

da dirección do centro educativo, da inspección, da xefatura territorial ou da dirección 

xeral e, se é o caso, o informe xustificativo do correspondente servizo de orientación. 

 

 Adaptacións Curriculares.  

Tal e como establece a Orde do 6 de outubro do 1995 as ACS defínense coma as 

“modificacións dun ou de máis elementos prescriptivos do currículum, como son os 

obxectivos, os contidos e os criterios de avaliación, (a esta definición teríamos que incluír 

as competencias básicas) para atender as necesidades educativas dun alumno ou 

alumna motivadas tanto por unha determinada dificultade persoal como polas súas 

capacidades excepcionais”.  

Á hora de levar a cabo unha adaptación curricular teremos que ter en conta que 

estas medidas estarán coidadosamente programadas en función das necesidades dos 

alumnos/as e que terán en conta, na súa elaboración uns criterios tanto pedagóxicos 

como legais que guiarán a nosa resposta educativa. 

Esta medida se realizará para aqueles casos nos que a posta en marcha de outras 

medidas ordinarias e extraordinarias son resultasen eficaces. 

 

1. Criterios pedagóxicos para a elaboración das adaptacións curriculares: 

 As nosas actuacións guiaránse polos seguintes criterios pedagóxicos: 

 Prevención: o antes posible para minimizar os problemas (atención temperá). 

 Realismo: partiremos das necesidades reais dos alumnos/as. 

 Normalización: alonxarse o mínimo posible do currículo ordinario. 

 Flexibilidade: que permita os axustes necesarios. 
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 Planificación: en todo o proceso (elaboración, seguimento e avaliación). 

 Continuidade: na resposta educativa ó longo da escolaridade. 

 Coordinación: de todos os implicados. 

 Coherencia: criterios comúns nas actuacións. 

 Funcionalidade: utilidade dos aprendizaxes. 

 Curricularidade: actuacións integradas no currículo. 

 Desenrolo persoal: desenrolo integral do alumno/a. 

 Integración social: modelo psicopedagóxico. 

 Inclusión: non discriminación e igualdade de oportunidades. 

 Operatividade: que logre o propósito para o que está diseñada. 

 

2. Criterios legais para a elaboración das adaptacións curriculares: 

 Á hora de elaborar as adaptacións curriculares teremos en conta a seguinte 

normativa: 

 Orde do 6 de outubro de 1995 pola que se regulan as adaptacións do currículum 

nas ensinanzas de réxime xeral. 

 Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da 

educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. 

 Orde do 9 de xuño de 2016  pola que se regula a avaliación e promoción do 

alumnado  de  educación primaria na Comunidade autónoma de Galicia. 

 

 

3. Proceso de elaboración dunha ACS: 

Iniciarase o proceso de elaboración dunha adaptación curricular cando se considere 

que, esgotadas todas as demais medidas ordinarias de atención á diversidade, esta é a 

mellor opción para atender ás necesidades do alumno/a en concreto. 

O que nos interesa é recoller clara e explicitamente o proceso que teremos que 

seguir dende o momento en que teñamos a sospeita de que a mellor medida para un 

alumno/a é unha ACS, o cal explicitamos a continuación: 

 

1º. Proceso de identificación: 



 

PAD – CEIP CABANAS 31 

 Ó inicio do curso a través da avaliación inicial realizada polos titores ou en 

outro momento, no que despois dunha avaliación se considere pertinente a súa 

realización e posta en marcha. 

 No caso de considerarse necesario a elaboración da ACS, a xefa do 

departamento de orientación realizaría unha avaliación psicopedagóxica (Orde 

do 31 de outubro de 1996), na que avaliaríanse tanto aspectos individuais do 

alumno/a coma do contexto escolar, familiar e social no que está inserto/a. A 

partir desta avaliación podemos partir das necesidades e situación real e actual 

do alumno/a, para con elo, poder determinar as súas necesidades educativas, o 

tipo de axuda que precisa, así coma os principias obxectivos que rexirán a 

intervención. 

2º. Decisións sobre a súa elaboración: 

 Unha vez identificadas as necesidades do alumno/a convocaríase unha reunión 

coordinada pola xefa de estudos á que asistirán: 

o  o titor/a,  

o os mestres/as que imparten as áreas que se consideren obxecto de 

adaptación curricular e  

o os profesionais que participaron na avaliación diagnóstica.  

 Nesta reunión decidirase a pertinencia ou non da adaptación, así como aqueles 

elementos do currículum que, se é o caso, deberán ser modificados. Levantaráse 

acta da mesma na que consten as persoas implicadas e as decisións tomadas. 

 

3º. Proceso de elaboración: 

 Unha vez decididas as áreas nas que se va a realizar a ACS procédese a iniciar a 

súa elaboración, a cal é competencia do mestre que imparte a área en 

cuestión, co asesoramento do responsable da orientación educativa.  

 O curriculo a modificar é sempre o do curso no que está escolarizado o 

alumno/a. 

 Realizarase seguindo o modelo proposto por inspección. (ANEXO IV) 
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4º. Proceso de solicitude e autorización: 

 

 Dado que as ACS son consideradas coma medidas extraordinarias de atención á 

diversidade será preciso solicitar a súa autorización. Neste senso, unha vez 

recopilados todos os datos (psicosociais, contorno sociofamiliar, contorno 

escolar e pedagóxicos) o/a director/(a enviaría a proposta de adaptación 

curricular á Inspección Educativa, que emitiría un informe aprobando ou 

desestimando a proposta. 

 No caso de aprobación comezaríamos a levala a cabo, no caso de 

desestimación dependería das razóns interpostas pola Inspección: 

inadecuación da proposta (poderíase reformular), inadecuación da medida,… 

 

5º. Avaliación e rexistro: 

 Para a avaliación do alumnado con ACS teremos en conta que os criterios de 

avaliación e promoción xa non son os de ciclo e etapa tal e como establecía a 

Orde do 6 de outubro do 1995, senón os da propia ACS (aspecto recollido no 

Decreto de currículo da educación primaria). Se ben constará na mesma que a 

superación da ACI non equivale á superación do ciclo correspondente. 

 Revisaranse, polo menos, unha vez ao final de cada curso (aínda que a súa 

duración mínima é dun ciclo educativo, ou  2 cursos). 

 

 Agrupamentos flexibles: transitorios nalgún área de aprendizaxe.  

Son outra medida de atención á diversidade que se podería adoptar ó longo do 

curso. É un reforzo grupal, no que se divide ao grupo en dous ou tres tendo en conta as 

características (nivel curricular, estilo de aprendizaxe,etc) do alumnado, realizando 

algún traballo mais adaptado a eles e favorecendo o traballo cooperativo. 

A programación realizaraa o profesorado de cada área, send responsable da 

mesma. É necesario coordinar ben as programacións dos grupos resultantes para que 

de verdade sexan flexibles e os alumnos/as podan pasar de uns a outros cando se 

considere conveniente. Debe evitarse formar grupos estables baseados no mesmo 
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nivel de competencia curricular. A formación dos grupos tendo en conta a 

complementariedade favorece a aprendizaxe cooperativa e a integración. 

 Apoio do profesorado especialista en pedagoxía terapéutica e/ou audición e 

linguaxe.  

O apoio por parte dos especialistas en PT e AL poderá levarse a cabo tanto dentro 

como fora da aula ordinaria, priorizando a primeira das opcións. Para levar a cabo 

estas intervencións será necesaria a autorización da dirección do centro. 

Para que estes apoios sexan eficaces priorizaráse sempre a calidade dos mesmos e non 

a cantidade. Procurando que o grupo de alumnos que reciben o apoio ao mesmo 

tempo teñan dificultades ou nivel curricular similar e non sexan nunca de mais de 4 

alumnos/as. 

Para levar a cabo esta actuación así se debe de aconsellar no informe que o 

Departamento de Orientación realiza despois da avaliación psicopedagóxica que se 

realizará segundo o protocolo do ANEXO I. 

 

O departamento de orientación terá en conta os seguintes criterios para establecer os 

apoios de PT e de AL: 

 

APOIO DE AL 

- Alumnado con discapacidade e/ou Aci. 

- Alumnado con Trastorno Específico da Linguaxe. 

- Alumnos/as con dificultades de lectoescritura permanentes. 

- Alumnado repetidor. 

- Alumnado con alteracións da fala dando prioridade a alumnos de E.Primaria 

(múltiples dislalias). 

- Alumnado con dificultades para iniciarse no proceso lectoescritor. 

- Alumnado con dificultades de comprensión lectora 

- Alumnado con dificultades de fluidez lectora. 

- Outros casos leves. 
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APOIO DE PT 

- Alumnado con NEAE permanentes e discapacidades. 

- Alumnado con ACI (como máximo durante un tercio da xornada escolar). 

- Alumnado con graves dificultades de aprendizaxe e previo informe 

psicopedagóxico nas áreas instrumentais. Priorizando , en E.Primaria, de 1º 

nivel a 6º nivel. 

- Alumnado que promociona con suspensas e así o aconselle o Departamento de 

Orientación. 

- Alumnado repetidor, con informe psicopedagóxico que así o aconselle, nas 

áreas das linguas e matemáticas, priorizando 1º ciclo. 

 

 

Flexibilización da duración do período de escolarización.  

- Para adquirir as capacidades necesarias para enfrontarse o seguinte curso, 

algúns alumnos permanecen un ano máis no mesmo ciclo, recibindo medidas 

complementarias. Esta medida pódese adoptar unha soa vez ao longo da 

Educación Primaria. No caso do alumnado con altas capacidades, pódese 

flexibilizar reducindo a súa duración. Á hora de decidir sobre a  promoción ou 

non dun alumno ou alumna ao curso seguinte terase en conta o lexislado 

respecto da avaliación en Educación Infantil e en Educación Primaria, así coma 

dos criterios de promoción aprobados polo claustro do profesorado.  

Os alumnos repetidores terán que ser obxecto de reforzo si así o estima o 

departamento de orientación e terá que poñerse en marcha un programa de 

recuperación para ditos alumnos/as (prescriptivo por lei). 

 

 

 Atención educativa ao alumnado que, por circunstancias diversas, presenta 

dificultades para unha asistencia continuada a un centro educativo.  

Planificaranse as intervencións educativas oportunas en función das circunstancias 

particulares de cada alumno ou alumna e as razóns que o/a levan a non poder asistir 

ao centro habitualmente (atención educativa hospitalaria e domiciliaria, alumnado 
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menor sometido a medidas de responsabilidade penal, alumnado sometido a medidas 

de protección e tutela, absentismo, abandono escolar ou desescolarización, alumnado 

afectado por medidas de violencia de xénero e/ou acoso escolar, alumnado 

pertencente a familias itinerantes, xoves embarazadas,…). 

 Grupo de adquisición das linguas e Grupos de adaptación da competencia 

curricular:  

Poderanse organizar programas de inmersión lingüística simultáneos á 

escolarización nos grupos ordinarios cando un alumno presente graves carencias nas 

linguas vehiculares, ou os escolarizaremos nun curso inferior ó que lle correspondería 

por idade cando presentan un desfase curricular de máis dun ciclo (pódese revocar 

esta decisión cando se supere o desfase). 

Tamén se realizarán apoios con profesorado con dispoñibilidade horaria, para o 

alumnado que se incorpore ao centro procedente do estranxeiro cando descoñeza os 

idiomas oficiais da comunidade autónoma. 

 

5.3. PROGRAMAS. 

 

Temos que partir dun modelo de intervención por programas, baseado nuns 

principios que permiten “adiantarse aos acontecementos” e incidir no problema o 

máis cedo posible, encamiñando a acción á prevención e ao desenvolvemento. Neste 

senso no centro vanse a desenvolver diversos programas, aínda que estes, veranse 

complementados con medidas de tipo correctivo para grupos de risco e unha atención 

individualizada dirixida a alumnos cunha problemática máis especifica, nos casos que 

sexa necesario.   

Dentro destas medidas de prevención realizamos as seguintes: 

 Lévase a cabo unha proba diagnóstica de aptitudes escolares BADyG de Carlos 

Yuste a todo o alumnado de 6º de E.Infantil,  e 2º, 4º e 6º de E.Primaria.  Para 



 

PAD – CEIP CABANAS 36 

valorar posibles necesidades educativas ao longo de toda a escolarización do 

alumnado no centro. 

 Programa de detección de dificultades psicomotrices e sensoriais para 6º de  

E.Infantil. 

 

Ademais dos programas que neste momento se levan a cabo no centro e 

aqueles que constan nos documentos do mesmo, non podemos parar no empeño de, 

nun medio-longo prazo, pretender seguir implantando esta modalidade de 

intervención, co fin de que cada vez sexa máis xeneralizada, asumida e compartida por 

toda a comunidade educativa para dirixirnos á necesaria prevención das necesidades e 

atención temperá. 

 

Así mesmo o centro conta nos seus correspondentes documentos con: 

 

 Programa de acollida para o alumnado de nova incorporación e incorporación 

tardía. 

 Programa para o alumnado que permaneza un ano máis no mesmo curso. 

 Programa para alumnado que promocione con asignaturas suspensas 

 Programa de transición estre etapas: paso á ESO. 

 

 Por outra banda procuraremos a implantación progresiva, de sucesivos programas 

coma por exemplo: 

  Programa de técnicas de estudo, principalmente dirixido ao alumnado do terceiro 

ciclo da Educación Primaria. 

 Ampliación do programa de competencia social en E. Infantil e Educación Primaria. 

 Priorizaranse aqueles que se consideren máis beneficiosos en cada momento en 

función das necesidades. 

 Programa de mediación entre iguais para a mellora da convivencia 
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6. DETERMINACIÓN DOS CRITERIOS PARA A ORGANIZACIÓN E DISTRIBUCIÓN DOS 

RECURSOS E A APLICACIÓN DAS MEDIDAS PROPOSTAS 

A atención  á  diversidade,  e  en  especial  ó  alumnado  con n.e.a.e.,  deberá  

contar cunha dotación adecuada de material, de profesorado especialista (PT, AL, 

orientadora...), espazos e tempos. En consecuencia, cando do alumnado con 

necesidades se trata, os informes psicopedagóxicos deben indicar que tipo de material 

específico e que profesorado especialista se require para ofrecer a eses alumnos e 

alumnas unha atención de calidade. 

A escolarización de alumnos e alumnas con n.e.a.e. requirirá que o centro adecúe 

os seus servizos ás necesidades que estes/as presenten. De aí  que  a  supresión  de  

barreiras,  a  ubicación  nunha determinada aula, a adaptación dos lavabos e wc, o 

servizo de transporte, etc. deberán adaptarse ás circunstancias específicas dos 

nenos/as con n.e.a.e.; todo o cal debe quedar claramente determinado nos informes 

de escolarización e/ou atención. 

Por todo isto, destacamos como unha liña base de organización as reunións do 

Departamento de Orientación, onde se coordinarán consensuadamente as 

intervencións e se establecerán os criterios para a organización de ditas intervencións. 

Así mesmo, consideramos como criterios de importancia a ter en conta á hora de 

organizar os recursos e as medidas de atención á diversidade os seguintes: 

 

1. EN CANTO Á ORGANIZACIÓN DOS RECURSOS PERSOAIS. 

O centro conta coa seguinte dotación de persoal específico para atender ao 

alumnado con dificultades: 

 Unha profesora especialista en P.T. 

 Unha profesora especialista en Audición e Linguaxe itinerante con outro centro. 

 O resto do profesorado do centro, titores e mestres especialistas en Música, 

Educación Física, Inglés, etc., deberán realizar e colaborar nas medidas 

curriculares que poidan favorecer a atención á diversidade de todo o 

alumnado.  

 A xefa do Departamento de Orientación. 
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 O Equipo Directivo. 

 

A adscrición do profesorado, que se fará a comezo de cada curso, e en función dos 

seguintes criterios, sen socabar os dereitos do profesorado como traballadores 

(criterios de antiguedade, etc): 

- Procurarase que cada mestre/a imparta na súa titoría tódalas áreas, excepto as 

que contan con especialistas. Aquelas unidades que escolaricen algún neno/a 

con algún tipo de necesidade determinada no correspondente informe, 

deberán contar, a poder ser, cun titor/a definitivo no centro, que comece e 

remate o ciclo con ese alumnado; así como cunha redución  no número de 

alumnos/as. 

- Fomentarase dentro do posible que o mesmo titor permaneza polo menos 

dous anos co mesmo alumnado, e non máis de tres. 

 

- Criterios para a organización: 

 As intervencións poderán organizarse de forma individual ou en pequeno grupo 

e estarán vinculadas sempre ao currículo escolar.  

 Poderán levarse a cabo tanto dentro como fora da clase. Nos primeiros niveis 

intentarase que o apoio se realice dentro da clase por ser o contexto máis 

normalizado posible.  

 Os apoios irán dirixidos a reforzar as aprendizaxes instrumentais.  

 Procurarase que os tempos de apoio nunha determinada materia 

correspóndanse co horario do seu grupo de referencia co fin de garantir a 

integración do alumno/a na súa clase.  

 É fundamental e preceptiva a coordinación titor-profesor de apoio-orientadora. 

 O horario e número de apoios será determinado polo departamento de 

orientación, sendo flexible en función da evolución do alumnado.  

 As decisións sobre o horario de atención a cada alumno/a ou grupo de 

alumnos/as, así como a modalidade de intervención (individual, en pequeno 

grupo, dentro ou fóra do aula) será proposta polo xefe do DO, en colaboración 

co titor e o profesorado de apoio, e será executado pola xefatura de estudos. 
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 2. EN CANTO Á ORGANIZACIÓN DOS RECURSOS MATERIAIS. 

Teremos en conta que os materiais están intimamente relacionados con todos 

os elementos da acción educativa e especialmente coa metodoloxía e o tipo de 

actividades a realizar. Os recursos son facilitadores da aprendizaxe, non 

condicionantes del. A súa finalidade esencial é apoiar o labor de ensino, axudando á 

presentación de contidos, motivando e reforzando a aprendizaxe, guiando a actividade 

do alumno/a, provocando experiencias de aprendizaxe. Na selección do material 

didáctico deberemos ter en conta que este:  

 Sexa motivador.  

 Apoie a presentación dos contidos a aprender.  

 Estea ben estruturado.  

Consideramos importante adaptar os materiais ás posibilidades dos alumnos de 

forma que comprendan significativamente a mensaxe que presentan os mesmos. Para 

iso:  

 Manteremos unha actitude crítica ante os medios didácticos.  

 Sempre que poidamos elaboraremos o noso propio material.  

 Dadas as necesidades educativas específicas dos alumnos/as daremos moita 

importancia a que as aprendizaxes "novas" ensínense a partir de materiais 

"manipulativos", tipo: Ábaco, Regletas, Multibase,  

Puzzles, Dominos, Miniarco, Fonodil, Memorys,… 

 Como complemento e/ou substitución dos libros de texto das aulas  

onde están escolarizados os nosos alumnos/as propomos materiais impresos 

variados tipo: Métodos de lecto-escritura, Material de Comprensión Lectora, 

Material de estimulación da intelixencia, Material de logopedia, Contos,… 

 O imparable progreso tecnolóxico que se está producindo no  

noso mundo actual non pode deixarnos insensibles aos profesores. Non 

podemos manternos ausentes desta realidade avasalladora. Imponse xa unha 

tecnoloxía educativa que estea en consonancia cos tempos que vivimos. Entre 

os moitos aspectos positivos dos medios audivisuais e informáticos queremos 

deixar constancia de que:  
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o Completan e perfeccionan o significado da comunicación  

oral e escrita.  

o Axudan a facilitar o abstracto, favorecendo a súa comprensión.  

o Combaten a teorización e o verbalismo expositivo.  

o Fomentan o papel activo e investigador no alumno. 

o Estimulan a atención e a motivación.  

o Permiten adquirir información dificilmente alcanzable por outros  

medios.  

o A fotografía, o cine, a televisión, vídeo, tablets, ordenador... son algúns 

dos moitos medios audiovisuais ao noso alcance. 

 

3. EN CANTO Á ORGANIZACIÓN DOS TEMPOS E OS ESPAZOS. 

Na primeira reunión que celebre o DO ao comezo do curso escolar abordaranse 

os seguintes aspectos relativos aos apoios:  

 Tendo en conta a información de que dispoñemos sobre as características dos 

nosos alumnos/as, a análise da previsión de apoios realizada o curso anterior, 

os alumnos/as de nova matrícula susceptibles de apoio e o horario de 

asignación ao centro do profesorado especialista, farase unha primeira 

proposta dos alumnos/as susceptibles de recibir apoio por parte do 

profesorado de P.T. e/ou AL e aqueles que van recibilo por parte do 

profesorado ordinario.  

 En función das características dos grupos-clase, xa constituídos, e das  

posibilidades reais que ofreza o centro, farase unha previsión dos tipos de 

apoio que conveña organizar (desdobres, agrupamentos flexibles, atención 

individualizada ou en pequenos grupos, etc). 

 Establecerase un calendario de reunións entre os titores/as, os profesores de 

apoio, a xefatura do DO e a dirección do centro, para concretar os apoios 

(alumnos atendidos, espazos, tempos, áreas,…) que van impartir tanto os 

especialistas como os profesores ordinarios para completar horario.  
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 Os profesores especialistas en P.T., A.L. e a xefa do DO, poderán e deberán 

orientar e achegar ao profesorado material e pautas adecuadas para atender 

aos alumnos/as. 

 As familias dos alumnos/as que van recibir algún tipo de apoio educativo, ben 

por parte do profesorado especialista ou ben por parte do profesorado 

ordinario, deberán ser previamente informadas polo profesor titor sobre as 

medidas de atención á diversidade que se van a adoptar co seu fillo/a e dos 

obxectivos que se pretenden conseguir.  

 

Co fin de facer unha valoración o máis completa e precisa posible das  

necesidades de cada alumno, durante o mes de setembro levaranse a cabo as  

seguintes actuacións:  

a) Revisión e estudo de documentación relativa aos alumnos Neae, Nee, por 

parte do profesor titor e profesor A.L. e  P.T. e a xefa do DO. 

b) Revisión dos expedientes académicos dos alumnos/as, por parte dos  

profesores/as titores/as de cada grupo e xefa do DO e especialmente aqueles que 

contaron con apoio ou reforzo educativo.  

c) Intercambio de comunicación entre o profesorado do ciclo anterior.  

d) As intervencións de apoio educativo aos alumnos/as comezarán cando se 

realice o horario dos apoios.  

e) realización de programas individuais para o alumnado con Reforzo Educativo, 

repetidor ou os que promocionen con asignaturas suspensas. (ANEXOS V, VI e VII). 

 

Os recursos espaciais condicionan notablemente os procesos de E/A dos nosos 

alumnos/as. A organización que adoptemos será coherente coa metodoloxía a 

desenvolver e a organización das actividades. Sempre que podamos o apoio será 

dentro da aula pero, en ocasións, será máis efectivo realizar un apoio fora da mesma, 

para o que contamos cos seguintes recursos espaciais: aulas de PT, AL, aula de 

desdobre,  Orientación, Relixión cando estas estean desocupadas. A biblioteca, sala de 

usos múltiples cando sexa necesario. 
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- Como criterios para a distribución dos espazos e os tempos destacamos: 

Os criterios xerais para decidir se os alumnos reciben a atención dentro ou fóra 

da aula, se será apoio individual ou en grupo ou se o apoio será previo, durante ou 

posterior á actividade da aula ordinaria, será unha decisión coherente, coordinada e 

consensuada entre o profesor especialista, titor/a, profesor de área, Equipo Directivo e 

DO. En xeral os apoios:  

a) Realizaranse dentro da aula cando non supoña unha alteración do 

desenvolvemento da clase e/ou o alumno/a poida seguir en certa medida os contidos 

da aula.  

b) Realizaranse fóra da aula para traballar aspectos concretos das necesidades 

do alumno e/ou cando a conexión coa programación da aula sexa escasa.  

c) Realizaranse en pequeno grupo cando as dificultades e necesidades que 

presentan os alumnos sexan similares.  

d) En E. Infantil os apoios faranse preferentemente dentro da aula.  

e) Procurarase que as horas de apoio dos alumnos/as non coincidan co  

horario das áreas que favorecen a súa socialización ou que poidan seguir con menor 

dificultade, como  norma  fora das áreas de especialistas. 

f) Procurarase que as horas de apoio especializado coincidan co horario das 

áreas nas que van recibir apoio. 
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7. CONCRECIÓN DAS ACTUACIÓNS DOS DISTINTOS PROFESIONAIS EN RELACIÓN ÁS 

MEDIDAS DESEÑADAS PARA O CENTRO. 

 

É difícil atribuír funcións concretas ao profesional de apoio xa que estas 

deberán complementarse coas competencias do resto de profesores titores e 

especialistas do centro. A atención do orientador e/ou do profesor de apoio debe ser 

entendida sempre como unha intervención complementaria, nunca sustitutoria (ou á 

marxe) da actividade de profesor titor e/ou dos profesores especialistas (inglés, 

educación física, música).. Neste senso destacamos as principais funcións, sobre todo 

as relacionadas coa atención á diversidade, do profesorado do centro (Decreto 

374/1996, que establece o Reglamento Orgánico dos CEIP): 

 

- TITORES: A titoría e a orientación formará parte da función docente.  

 Participar no desenvolvemento do PAT e nas actividades de orientación, baixo a 

coordinación do xefe de estudos.  

 Coñecer as características persoais, situación familiar e escolar de cada alumno.  

 Facer un seguimento dos procesos de ensino-aprendizaxe dos alumnos/as para 

detectar dificultades.  

 Coordinar as ACS necesarias para os alumnos/as do seu grupo.  

 Facilitar a integración do alumnado no grupo e fomentar a súa participación 

nas actividades do centro.  

 Orientar aos alumnos/as no seu proceso formativo.  

 Facilitar a cooperación educativa entre os profesores e os pais.  

 Fomentar a colaboración das familias nas actividades de apoio á aprendizaxe e 

orientación dos seus fillos.  

- ATENCIÓN AOS ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS (PT – AL) : O 

profesor especialista en EE realizará a coordinación da atención aos a/nee.  
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 Coordinar, en colaboración co xefe de estudos, as cuestións relacionadas coa 

educación e a estancia no centro dos alumnos/as con algún tipo de minusvalía 

física, psíquica ou sensorial.  

 Colaborar coa CCP na elaboración do plan de actuación respecto ao a/nee e 

asistir as súas reunións. 

 Orientar ao profesorado que imparta docencia aos a/nee, así como a eles 

mesmos e aos pais/nais sobre cuestións para o seu desenvolvemento.  

 Colaborar co profesor titor e co resto de profesorado na elaboración das ACS e 

no seguimento e a avaliación das mesmas.  

 Participar na avaliación inicial do alumnado e nas sesións de avaliación que 

afecten ao a/nee. 

 Colaborar na elaboración, seguimento e avaliación das ACS, así coma das 

medidas de reforzo e aquelas dirixidas á atención á diversidade do alumnado. 

 Prestar atención docente directa ao a/nee, en xeral no grupo ordinario. 

 Aqueloutras que se lle puidesen asignar no ámbito de apoio ao a/nee.  

- DO XEFE DO DO:  

 Dirixir e coordinar as actividades e actuacións propias do departamento.  

 Responsabilizarse da redacción do plan de actividades do departamento, velar 

polo seu cumprimento e elaborar a memoria final de curso.  

 Participar na elaboración do proxecto educativo e do proxecto curricular de 

etapa, representando ao departamento na comisión de coordinación 

pedagóxica.  

 Convocar e presidir as reunións do departamento conforme ao procedemento 

que se estableza.  
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 Velar pola confidencialidade dos documentos, cando cumpra.  

 Coordinar a organización de espazos e instalacións para a orientación, a 

adquisición de material e de equipamento específico, velando polo seu uso 

correcto e conservación.  

 Realizar as avaliacións psicopedagóxicas, no seu caso, e asesorar no deseño, 

desenvolvemento e avaliación das medidas de atención á diversidade conforme 

ao procedemento que se estableza.  

 Facilitar a colaboración entre os membros dos departamentos de orientación 

implicados.  

 Coordinar, en colaboración co profesor ou profesora de apoio, a atención do 

alumnado con necesidades educativas especiais, elevando ao xefe de estudos, 

cando sexa necesario, a proposta de organización da docencia para este 

alumnado.  

 Aqueloutras funcións que a Administración educativa póidalle asignar referidas 

á orientación.  

 Participar nas sesións de avaliación para o deseño, desenvolvemento e 

avaliación de actuacións conxuntas que permitan a coherencia das respostas 

educativas. (con voz pero sen voto).  

 Asistir ás reunións convocadas polo xefe do DO do IES ao que está adscrito 

(para os CEIP).  

 

- DIRECTOR/A: 

 Dirixir e coordinar todas as actividades do centro.  

 Coordinar a elaboración do PE e PXA.  

 Convocar e presidir os actos académicos, CE, claustro, CCP,… 
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 Favorecer a convivencia no centro, garantir a mediación na resolución dos 

conflitos e impor as medidas disciplinarias que correspondan aos alumnos/as, 

en cumprimento da normativa vixente sen prexuízo das competencias 

atribuídas ao Consello Escolar (LOE).  

 

- XEFE/A DE ESTUDOS: 

 Exercer a xefatura do persoal docente.  

 Coordinar e velar pola execución das actividades de carácter académico e de 

orientación de profesores e alumnos.  

 Elaborar os horarios.  

 Coordinar e orientar a acción dos titores de acordo co PAT.  

 

- SECRETARIO/A: 

 Actuar como secretario dos órganos colexiados de goberno do centro.  

 Custodiar os arquivos do centro.  

 Dispor a utilización de calquera material inventariable do centro.  
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8. MECANISMOS DE COORDINACIÓN E COLABORACIÓN INTERNOS ASÍ COMO 

OUTRAS ETAPAS EDUCATIVAS E COS CENTROS ADSCRITOS OU DE ADSCRICIÓN. 

A tarefa educativa ten que ser unha tarefa compartida, polo que debemos 

relacionarnos todos os implicados no proceso educativo:  

1. Centro:  

Equipo directivo: que intervirá en cuestións máis de tipo organizativo, sobre todo o 

xefe de estudos, que é o coordinador da liña pedagóxica do centro.  

Ccp: que é o órgano de coordinación pedagóxica por excelencia.  

Membros do DO: orientador, profesorado de apoio, coordinadores de nivel.  

Equipos de nivel: xa que as programacións didácticas han de incluír as actuacións cos 

ACNEEs.  

Titores: coordinadores da atención do seu alumnado. 

Profesorado: asesoramento na elaboración das ACIS, asesoramento en canto 

metodoloxía, recursos a utilizar,… 

 Outros profesionais: en caso de que interveñan co alumnado. 

De aí a importancia das correspondentes reunións, como o departamento de 

orientación (DO) semanalmente, comisión de coordinación pedagóxica (CCP) e equipo 

de ciclo mensualmente, seguimento das medidas trimestralmente, o xefe do DO e o 

titor periodicamente, as familias na hora semanal de tutoría e cando sexa necesario.  

2. Familias: han de proporcionar información sobre as nee dos seus fillos/as e sobre as 

circunstancias familiares, sobre a conduta do neno/a, participar activamente na 

aprendizaxe do neno/a,… Nós coordinarémonos con eles para a súa implicación no 

proceso educativo e establecer pautas de actuación comúns, orientación aos pais/nais: 

evitar a sobreprotección, o rexeitamento, a negación da evidencia, un excesivo nivel 

de esixencia, eliminar sentimentos de culpa.  
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3. Servizos externos: outros centros educativos dos que proveñan os alumnos/as para 

asegurar a necesaria coordinación entre etapas e o traspaso de información; 

estruturas responsables de formación como Universidades ou o Centro de Formación e 

Recursos; Concello, INE,, empresas, administración,... para concretar a súa 

colaboración nos distintos programas, visitas,...; servizos e programas sociais 

(municipais, de mocidade,...) relacionados con programas educativos, de inadaptación, 

condutas asociales,...; servizos sanitarios; diversas asociacións en función das 

necesidades do alumno (ONCE, FADEMGA,...);EOE, que pode prestar a súa 

colaboración na identificación das necesidades educativas do alumno/a ou no deseño, 

desenvolvemento e avaliación de programas específicos de intervención; Inspección 

Educativa que velará polo cumprimento das funcións dos DO, realizará o seu 

seguimento e prestará o asesoramento necesario, Xefatura Territorial de Educación 

para temas relacionados co seu ámbito de responsabilidade. Será importante que non 

se superpoñan roles e actuacións, así como non deixar necesidades ou demandas sen 

respostas. Así, será necesario que se coordinen e consensúen as actuacións. Todos os 

equipos e profesionais deben estar en todo momento informados das actuacións e 

tarefas que realizan cada un deles.  

Tamén manteremos contacto co centro ao que estamos adscrito, está relación 

levase a cabo como segue: en setembro a xefa do departamento de orientación do 

centro reunirase no seo do departamento de orientación do IES ao que estamos 

adscritos co fin de realizar conxuntamente as liñas xerais do plan de orientación entre 

os centros da zona. Para o seu seguimento reuniranse trimestralmente. 
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9. CANLES DE COLABORACIÓN COAS NAIS, PAIS OU TITORES E TITORAS LEGAIS DO 

ALUMNADO.  

 Tal e como establece o Decreto 229/2011, as nais, pais ou titores e titoras 

legais do alumnado deberán compartir o esforzo educativo, participando e 

colaborando, nos termos legalmente establecidos, nas decisións que afecten á 

escolarización e aos procesos educativos do alumnado. Neste senso, debemos facer un 

recorrido pola lexislación educativa vixente para determinar cales son os dereitos e 

deberes das familias no proceso educativo dos seus fillos e fillas: 

 LOE (2006): Lei pola que se rexe actualmente o noso sistema educativo e a cal 

establece a participación dos pais como un dos seus principios fundamentais. 

No seu Título I, os ensinos e a súa ordenación, establece a importancia da 

cooperación entre os pais e o centro, especialmente na Educación infantil. No 

seu Título II, equidade na educación, onde se recolle a atención aos ANEAE 

(nee, dificultades de aprendizaxe, altas capacidades e incorporación tardía) e a 

compensación das desigualdades en educación, establece que regularase e 

asegurarase a participación dos pais nas decisións de escolarización e o proceso 

educativo dos seus fillos e se lles ofrecerá o asesoramento e información 

necesarias. No Título III, dedicado ao profesorado, establécese como unha das 

súas funcións a información ás familias.  

Para rematar, no seu Título V, participación, autonomía e goberno dos centros, 

establece as canles para facer efectiva a participación da comunidade educativa 

nos centros a través de: a colaboración familia/escola, o Consello Escolar e as 

asociacións. E recolle que os centros promoverán compromisos educativos, que 

han de recollerse no PE, entre as familias e o centro, nos que se consignen as 

actividades que pais, profesores e alumnos comprométense a desenvolver o 

rendemento académico do alumnado.  

 Decreto 254/2012 do 13 de decembro, que regula a admisión do alumnado, 

onde se establecen certos aspectos que han de ter en conta os centros e as 

familias, como:  

o A necesidade do intercambio de información entre pais e centro para 

favorecer a participación.  
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o Os pais terán dereito a elixir e a cambiar de centro, aínda que esta 

decisión estará condicionada polas prazas existentes no mesmo.  

o A matriculación nun centro supón a aceptación do seu PE.  

o Temos que favorecer a escolarización do alumnado de incorporación 

tardía.  

o Reservarase 3 das prazas para alumnado con Nee, en 6º de E.Infantil, 1º 

de E.Primaria e 1º de ESO. 

o Poderanse determinar centros de escolarización preferente para os 

ANEAE, polas súas características, dotacións e recursos. 

o Asegúrase a escolarización por un posible traslado dos pais.  

Ademais dentro deste proceso de escolarización imos incluír a matriculación e 

a acollida do alumnado e das súas familias. No proceso de matriculación os pais deben 

estar informados da documentación a presentar, dereitos e deberes, normas, 

organización e funcionamento, material necesario, etc,… Así mesmo débese facilitar a 

incorporación do alumnado e das súas familias no centro, o cal poderase levar a cabo a 

través das actuacións recollidas no Plan de Acollida, que debería recoller accións para 

o alumnado de nova incorporación, alumnado de incorporación tardía e as súas 

respectivas familias.  

Por outra banda, no caso dos NEAE, aínda que se sigan os mesmos canles que 

os establecidos con carácter xeral, tamén vai ser necesaria unha maior implicación no 

proceso de identificación das necesidades e no proceso de toma de decisións sobre cal 

é a mellor medida que responde a devanditas necesidades. 

 

 

 Orde 31 de outubro de 1996, pola que se regula a avaliación psicopedagóxica 

dos alumnos con NEE e o procedemento e criterios para a realización do 

ditame de escolarización: no seu Capítulo IV, proceso de escolarización, 

establece que o ditame de escolarización incluirá, entre outros, a opinión dos 
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pais en relación coa proposta de escolarización. No Capítulo V, criterios para a 

escolarización, establece entre os seus criterios xerais:  

o A colaboración coas familias será fundamental tanto para a 

identificación das necesidades dos seus fillos como para o apoio nas 

accións de carácter preventivo ou compensador.  

o Os pais deberán ter información sobre o procedemento de 

escolarización e sobre as distintas ofertas educativas que mellor 

garantan o desenvolvemento das potencialidades dos alumnos.  

Así, na valoración das necesidades dos nenos hai que ter moi en conta, 

ademais das características individuais e escolares, tamén as familiares, 

xa que os pais pódennos achegar unha gran cantidade de información 

(grao de autonomía, hábitos de hixiene, alimentación, vestido, como se 

comunican en casa, o seu estilo educativo, as súas expectativas e 

actitudes, grao de colaboración co centro, recursos e medios, relacións 

co contorno,…).  

 Orde de 27 de decembro de 2002, condicións e criterios para a escolarización 

do alumnado con NEE:  

o Informarase aos pais do desenvolvemento e seguimento das medidas 

de atención educativa. 

o Para solicitar a flexibilización da escolarización extraordinaria será 

necesaria a conformidade dos pais.  

o Para a escolarización nun centro de EE, os pais han de facer unha 

declaración, por escrito, onde conste a súa valoración da proposta de 

escolarización. 

o Nos casos que o alumno/a con nee non estea escolarizado, os pais 

presentarán a súa solicitude de escolarización ao delegado provincial.  

o Os pais poden solicitar o cambio de modalidade de escolarización.  
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o Os pais poden solicitar a atención educativa hospitalaria ou domiciliaria.  

 Decreto 120/1998, de orientación educativa e profesional e a Orde do 24 de 

xullo de 1998 que a desenvolve: establece entre as competencias dos 

Departamentos de Orientación: promover a cooperación entre o centro e as 

familias, implicándoas no proceso educativo dos seus fillos.  

 Orde 6 de outubro de 1995, pola que se regulan as adaptacións do currículo: 

en canto aos Reforzos Educativos establece que o titor informará á familia do 

alumno/a e que se fará constar cun comentario no informe correspondente ás 

familias. En canto ás Adaptacións Curriculares, que aparecerá como ACi no 

informe aos pais e que as familias recibirán a información pertinente das 

decisións adoptadas. En caso de desacordo poderán reclamar ante o director 

ou ante o servizo de Inspección Educativa.  

 Orde do 28 de outubro de 1996, pola que se regula a flexibilización da 

escolarización dos alumnos con altas capacidades: para a flexibilización da 

escolarización os pais deberán dar a súa conformidade por escrito.  

 Orde do 20 de febreiro de 2004, pola que se establecen as medidas de 

atención específica para o alumnado procedente do estranxeiro: establece 

que a familia ha de ser informada previamente no caso de que se decida a 

incorporación do alumno/a a algún dos agrupamentos que se recollen nesa 

orde adquisición das linguas ou adaptación da competencia curricular). Así 

como ser informados sobre o progreso na aprendizaxe do alumno.  

 Decreto 330/2009, que establece o currículo da Educación infantil: a 

educación nesta etapa entenderase como un proceso compartido coas familias 

que se favorecerá desde o centro a través da titoría, mantendo actividades 

periódicas para intercambiar información e, para respectar a responsabilidade 

dos pais, os centros cooperarán estreitamente con eles e establecerán 

mecanismos para favorecer a súa participación no proceso educativo dos seus 

fillos.  
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 Decreto 105/2014 que establece o currículo da Educación Primaria: 

establecerase o procedemento para que os pais participen na avaliación do 

proceso educativo dos seus fillos, coñezan as decisións relativas á avaliación e 

promoción e colaboren nas medidas de apoio que adopten os centros. Así 

mesmo, o titor manterá unha relación permanente coas familias, atendendo á 

conciliación profesional e familiar, as terá informadas sobre o progreso da 

aprendizaxe e a integración socio-educativa dos nenos/as e as escoitará 

naquelas decisións que afecten á orientación académica e profesional.  

 Orde 25 de xuño de 2009, que establece a avaliación na Educación infantil: o 

PE recollerá as accións previstas para a participación, colaboración e 

implicación permanente coas familias. Ademais dedica o seu Artigo 11 á 

“Participación e colaboración coas familias”, onde se di:  

o Ofrecerase o apoio necesario para contribuír a que coñezan e valoren as 

actividades que os seus fillos realizan no centro. 

o Os titores manterán unha relación permanente coas familias, 

promoverán a súa presenza e participación nos centros e celebrarán 

unha reunión global ao comezo de curso.  

o Os centros promoverán, en colaboración coas ANPAS, accións 

formativas orientadas ao apoio e formación das familias en materia 

educativa.  

o Unha das principais fontes de información serán as entrevistas coas 

familias e estas deberán ser periodicamente informadas, como mínimo, 

nun informe escrito trimestral e de forma persoal cando se considere 

oportuno. Ademais un dos criterios de avaliación ha de ser a 

regularidade e calidade da relación cos pais e a participación destes no 

proceso de aprendizaxe dos seus fillos.  

 Orde 16 de febreiro de 2009, Avaliación Diagnóstica: establece que esta 

avaliación posúe carácter informativo para as familias. 
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 Decreto 79/2010, 20 de maio, para o plurilingüísmo: na Educación Infantil 

preguntarase aos pais, antes do comezo de curso, cal é a lingua materna dos 

seus fillos.  

 Lei 4/2011, de 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade 

educativa: Establece os dereitos e deberes de convivencia e participación 

directa dos membros da comunidade educativa (familias, profesores, persoal 

da administración e alumnado).  

 DECRETO 8/2015, de 8 de enero, por el que se desarrolla la Ley 4/2011, de 30 

de junio, de convivencia y participación de la comunidad educativa en 

materia de convivencia escolar. 
 

 Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á 

diversidade do alumnado:  

o Un dos principios que rexirá a atención á diversidade será a 

participación de toda a comunidade educativa. 

o As accións preventivas e a detección temperá terán carácter prioritario 

nos centros docentes, coa implicación e a participación de toda a 

comunidade educativa. 

o As nais, pais ou titores e titoras legais do alumnado recibirán, de forma 

individualizada, a necesaria información e asesoramento respecto das 

características e necesidades do alumnado, así como das medidas de 

atención a diversidade que o centro propón  adoptar para a súa 

atención nos centros educativos. 

o O centro debe promover a implicación das nais, pais ou titores e titoras 

legais do alumnado no proceso educativo. 

o O ditame de escolarización para o alumnado con necesidade específica 

de apoio educativo, realizado pola xefatura do DO, irá acompañado, 
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entre outros aspectos, pola opinión das nais, pais ou titores e titoras 

legais respecto da proposta de escolarización. 

o As nais, pais ou titores e titoras legais do alumnado deberán ser 

informadas dos procedementos para a detección temperá das 

necesidades educativas do alumnado e dos resultados desa 

identificación e valoración, así como, de ser o caso, da aplicación das 

actuacións e medidas de atención á diversidade que se consideren 

oportunas. 

o Os servizos de orientación deberán asesorar á totalidade da 

comunidade educativa nos procesos de identificación das necesidades 

educativas do alumnado, na súa valoración, nas medidas educativas a 

adoptar e na súa avaliación. 

o Os servizos de orientación darán a coñecer á comunidade educativa os 

procedementos para a demanda de elaboración de avaliacións 

psicopedagóxicas. 

o As nais, pais ou titores e titoras legais do alumnado deberán ser 

informadas dos resultados das avaliacións psicopedagóxicas e das 

medidas propostas  polo centro,  tendo dereito a obter copia do 

informe psicopedagógico nas condicións que estableza a Consellería de 

Educación.  

o Os centros educativos promoverán a implicación das nais, pais ou 

titores e titoras legais do alumnado en todas aquelas medidas 

destinadas ao desenvolvemento integral do alumnado, particularmente 

nos ámbitos referidos a: mellora da autonomía, esforzo, autoestima, 

participación e convivencia. Nos documentos de organización, xestión e 

funcionamento do centro deberán recollerse actuacións destinadas a 

esta finalidade. 
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o As nais, pais ou titores e titoras legais do alumnado deberán colaborar 

no proceso de avaliación inicial do alumnado así como no das posibles 

avaliacións psicopedagóxicas. 

o Os centros docentes promoverán a posta en marcha de programas 

familia-escola e/ou das medidas que correspondan para que as nais, 

pais ou titores e titoras legais do alumnado reciban información e 

asesoramento que lles axuden no seu labor educativo, faciliten a 

comunicación co profesorado e potencien a participación na vida dos 

centros. 

o A obtención e o tratamento dos datos persoais do alumnado, das nais, 

pais ou titores e titoras legais deste, en especial os que figuren nos 

documentos oficiais, a súa cesión duns centros a outros e a adopción de 

medidas que garantan a seguridade e a confidencialidade dos 

devanditos datos, someteranse ao disposto na lexislación vixente en 

materia de protección de datos de carácter persoal. 

Todo esto o poderemos levar a cabo a través de diversos CAUCES DE 

PARTICIPACIÓN: (o Decreto 374/1996, 17 de outubro, que establece o Regulamento 

Orgánico dos CEIPs, establece que a participación dos pais na xestión dos centros 

realizarase a través do CE. Así mesmo, dedica o seu Título VI ás asociacións de pais de 

alumnos). Imos a diferenciar entre: 

 

Cauces de participación grupales o colectivos: 

 As asociacións de pais e nais de alumnos (ANPAS): estas asociacións poderán:  

o Elevar propostas ao Consello Escolar para a elaboración do PE e ao 

equipo directivo para a elaboración da PXA.  

o Informar ao Consello Escolar dos aspectos da marcha do centro que 

consideren oportunos.  

o Informar aos asociados da súa actividade.  
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o Recibir información, a través dos seus representantes no CE.  

o Elaborar propostas de modificación do RRI.  

o Formular propostas para a realización de actividades complementarias e 

extraescolares.  

o Coñecer os resultados académicos referidos ao centro.  

o Recibir un exemplar da PXA, PE, proxectos curriculares e as súas 

modificacións.  

o Recibir información sobre os libros de texto e materiais didácticos.  

o Fomentar a colaboración entre todos os membros da comunidade 

educativa.  

o Facer uso das instalacións do centro nos termos que estableza o CE.  

 Consello Escolar (CE): A LOE establece que no seo do CE haberá un número de 

pais e alumnos, elixidos respectivamente por e entre eles, que non poderá ser 

inferior a un terzo do total dos compoñentes do consello. Un dos 

representantes dos pais será designado pola asociación de nais e pais máis 

representativa do centro. As funcións do CE serían:  

o Aprobar e avaliar os proxectos do centro.  

o Coñecer as candidaturas e proxectos de dirección e participar na súa 

selección.  

o Decidir sobre a admisión do alumnado.  

o Coñecer a resolución de conflitos disciplinarios.  

o Propor medidas que favorezan a convivencia no centro, a igualdade 

entre homes e mulleres e a resolución pacífica de conflitos.  



 

PAD – CEIP CABANAS 58 

o Promover a conservación e renovación das instalacións e equipo escolar 

e aprobar a obtención de recursos complementarios.  

o Fixar as directrices para a colaboración coas administracións locais, 

outros centros, entidades e organismos.  

o Analizar e valorar o funcionamento xeral do centro, a avaliación do 

rendemento escolar e os resultados das avaliacións internas e externas 

nas que participe o centro.  

o Elaborar propostas e informes sobre o funcionamento do centro e a 

mellora da calidade da xestión.  

 Actividades formativas: a través de charlas, conferencias, comisións de 

traballo, escolas de pais,… 

 Reunións comúns: ao comezo do curso, para informar de excursións, eventos 

festivos,… 

 Outros: circulares, notas informativas, boletíns,…  

Cauces de participación individuais: 

 Entrevistas: tendo en conta que os obxectivos variarán en función do momento 

e a razón da mesma. Ademais sería recomendable ter un instrumento común 

de recollida de datos para todo o centro e profesorado (chegar a un modelo 

único, no posible). Sen esquecer a necesaria protección destes datos.  

o Entrevista inicial: búscase un intercambio de información. Neste 

primeiro encontro os pais terán a oportunidade de coñecer o centro, o 

profesorado,… O centro poderá rexistrar datos persoais, historia clínica, 

hábitos e actitudes, escolarización anterior,… 

o Entrevistas posteriores: para solicitar a información que nos sexa 

necesaria e trasladar datos aos pais sobre o proceso de adaptación do 

neno, aceptación no aula, nivel de aprendizaxe,… 
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 Reunións: as que sexan necesarias ao longo do curso con calquera dos 

implicados no proceso educativo do neno, principalmente co titor/a 

(destacamos a hora semanal de titoría).  

 Encontros informais: ás veces non é sinxelo concertar entrevistas ou reunións 

polo que deberemos aproveitar certas ocasións por exemplo as saídas ou 

entradas no centro,… 

 Informes de avaliación: a través dos que se lles fará chegar información aos 

pais sobre o proceso educativo dos nenos.  

 Outros: chamadas telefónicas, notas, compromisos educativos,  axendas,… moi 

útiles sobre todo no caso de nenos pequenos ou con problemas de 

comunicación. Nestes casos adóitase rexistrar datos cotiáns, solicitudes de 

actividades ou materiais,…  
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10. PROCESOS DE SEGUIMENTO, AVALIACIÓN E MELLORA DO PLAN. 

 

A avaliación do Plan realizarase dentro da avaliación xeral da nosa práctica 

docente e quedará reflectida na Memoria de Fin de Curso que o Equipo Directivo 

presenta para a súa aprobación ao Consello Escolar. Non queremos rematar sen dicir 

que se toda avaliación educativa é continua, no caso deste plan moito máis. 

Realizarase un seguimento mensual da aplicación do Plan e ao finalizar o curso 

procederase á avaliación do Plan nunha dobre dimensión:  

a) Valoración da aplicación do plan e da súa eficacia. Esta valoración  

recollerá as conclusións das avaliacións que os ciclos viñeron  

realizando, trimestralmente, acerca das medidas adoptadas.  

b) Valoración do documento, que se realizará de acordo aos seguintes  

criterios: 

 Operatividade  

 Coherencia cos Documentos Institucionais do Centro, co  

resto de plans e proxectos e coa liña educativa do Centro.  

 Resposta aos distintos perfís de diversidade do Centro. 

 Versatilidade, resposta a novas situacións que poidan presentarse en calquera 

momento.  

 Garante un óptimo aproveitamento dos recursos humanos e  

materiais do Centro.  

 Define claramente as distintas funcións dos profesionais  

implicados. Establece canles adecuadas de coordinación entre os distintos 

profesionais. 

 Contempla canles adecuadas de información e relación familia-escola.  

 Resultados obtidos.  

 

O proceso a seguir na avaliación do Plan Xeral de Atención á Diversidade será o 

seguinte:  

a) Análise e valoración nas reunións correspondentes.  
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b) Posta en común de conclusións e/ou iniciativas na Comisión de Coordinación 

Pedagóxica.  

c) Elevación de conclusións e propostas de modificación, no seu caso, ao  

Claustro de Profesores, para a súa aprobación.  
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11. PROTOCOLOS PARA A SOLICITUDE DE MEDIDAS DE ATENCIÓN Á 

DIVERSIDADE. ANEXOS: 

 

 

    ANEXO I -  Protocolo intervención Departamento de Orientación 

    ANEXO II – Folla de derivación departamento de Orientación 

    ANEXO III -  Cuestionario previo 

    ANEXO IV – Modelo de ACI 

    ANEXO V – Modelo documento reforzo alumnado repetidor 

    ANEXO VI – Modelo documento reforzo alumnado con áreas suspensas 

    ANEXO VII – Modelo seguimento Reforzo Educativo. 

    ANEXO VIII – Modelo entrevista familia 
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ANEXO I  - Protocolo de intervención do Departamento de Orientación 

 

 No seu labor diario, os/as mestres/as titores/as e especialistas na aula levan a 

cabo todas as medidas ordinarias ao seu alcance para que os/as alumnos/as 

sigan o proceso de escolarización coa máxima normalidade.  

 Cando o Equipo Educativo dun alumno/a esgote todas as medidas  

dentro do currículo ordinario e ese alumno/a continúe presentando 

dificultades cumpriméntase a folla de demanda de intervención do 

Departamento de Orientación (ANEXO II) por parte do/a titor/a en 

colaboración co Equipo Educativo do alumno.  

 Comunicarase aos pais/nais a través do profesor/a titor/a a necesidade da 

realización dunha avaliación psicopedagóxica, debido ás dificultades ou 

características atopadas no alumno/a. 

 O/A orientador/a realiza a avaliación psicopedagóxica,. Esta  avaliación 

constará como mínimo de: 

1. Recopilación de Información: 

a. Entrevista co equipo docente para determinar dificultades e 

características do alumno/a, segundo modelo cuestionario previo do 

nivel correspondente. 

b. Entrevista con familia. 

c. Revisión de traballos académicos. 

d. Observación en aula de traballo e conduta. 

e. Probas especificas que axuden a valorar as necesidades. 

2. Análise da información. 

3. Toma de decisións: o departamento valora a información e segundo os 

recursos dispoñibles no centro farase a proposta de intervención (que non 

sempre será asistencia a PT e AL), que poderá variar dende orientacións á 

familia ou profesorado con respecto á metodoloxía, apoios do propio titor, 

apoios ordinarios ou extraordinarios, ACI, etc.  Ou calquera outra que se 

considere necesaria . 

 Comunicación do resultado a demandante, a familia e a Xefatura de Estudos. 
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 Levar a cabo un seguimento trimestral por parte de pais/nais, mestres/as e 

orientado/ra da posta en práctica das medidas adoptadas 
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ANEXO II . Folla de derivación para o Departamento de Orientación. 

 

 

FOLLA DE DERIVACIÓN PARA O DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 

ALUMNO/A........................................................................................................................ 

IDADE....................CENTRO.....................................................CURSO……................... 

TITOR/A.................................................................................DATA.................................. 

A FAMILIA FOI INFORMADA DE NECESIDADE ESTA DEMANDA?  ........................... 

EXPECTATIVAS SOBRE A INTERVENCIÓN DO D. ORIENTACIÓN .......................................... 

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

1.-MOTIVO DA DEMANDA: 

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

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

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

2.-ACTITUDE DO ALUMNO/ACTITUDE E COLABORACIÓN DA FAMILIA 

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

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

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

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

3.-MEDIDAS TOMADAS ATA O MOMENTO E EFICACIA 

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

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

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

4.-REVISIÓN DO EXPEDENTE (medidas de reforzo, ACS, áreas nas que ten dificultades, 

repetición de cursos, trastornos psicolóxicos-físicos.... que afecten ó rendemento académico e 

integracións social) 

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

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

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

5.-DATOS FACILITADOS POR OUTROS PROFESORES E PROFESIONAIS (titor do curso 

pasado, profesores especialistas, psicólogo, PT, AL, Servicios Sociais...) 

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

......................................................................................................................................................... 
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ANEXO  III - MODELO ENTREVISTA FAMILIA 

 

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

ENTREVISTA COA FAMILIA 

 

DATA………………………………………………………………………………… 

Asiste á entrevista:........................................................................................... 

 

1. DATOS PERSOAIS, FAMILIARES E ESCOLARES DO ALUMNO 

Alumno/a.............................................................................................................. 

Data nacemento...............................Idade............................Curso....................... 

Enderezo............................................................................................................... 

Tfno contacto......................................................................................................... 

Nome do pai........................................................................................................... 

Idade.......................Profesión................................................................................ 

Nome da nai........................................................................................................... 

Idade.......................Profesión................................................................................ 

Nº irmáns..................................Lugar que ocupa................................................. 

Outros familiares que convivan con él/ela............................................................ 

Relacións familiares........................................................................................ 

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

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

Expectativas familiares.......................................................................... 

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

 

2. DATOS FÍSICOS E DE SAÚDE: 

Características físicas e de saúde...................................................................... 

 

Enfermidades padecidas ou crónicas................................................................ 
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3. DATOS PSICOSOCIAIS:  

Trazos de personalidade: autónomo/dependente, ordenado/desordenado, 

agarimoso/áspero, tímido/aberto, seguro/inseguro, obediente/desobediente, 

decidido/indeciso, sincero/mentireiro, inquedo/tranquilo, agresivo/dócil, 

dictador/sumiso, alegre/triste, terco/compracente, sociable/solitario, 

falador/reservado, emotivo/insensible, atento/ distraído, outras cualidades 

…………………………………………………………………….. 

Intereses: 

…………………………………………………………………………………….. 

Adaptación persoal e social:………………………………………................... 

Adaptación escolar:…………………………………………… 

Uso do tempo libre:…………………………… 

 

Hábitos de estudo……………………………………………………… 

¿Ten un sitio propio para estudiar?                 SI NON 

 

¿Ten horario fixo de estudio?       SI NON 

 

¿Cumpre o estudio habitualmente?                 SI NON 

 

¿Canto tempo adica diariamente ó estudio?      

   

¿supervisa alguén o seu traballo?      SI NON 

 

¿Pide explicacións ou axuda cando estudio?     SI NON 
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ANEXO IV 

CUESTIONARIO PREVIO DE AVALIACIÓN PSICOPEDAGÓXICA 

 

1. RESPECTO DA DEMANDA: 

1.1. AUTOR/A:.......................................................................................................................... 

1.2. RELACIÓN CO DEMANDADO/A:........................................... ......................................... 

1.3. MOTIVO FUNDAMENTAL DA DEMANDA:...................................................................... 

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

1.4. DATA DE ENTREGA DESTE CUESTIONARIO:..................................................... 

DATA RECEPCIÓN:.......................................................................................................... 

2. RESPECTO DO DEMANDADO/A (NENO OU NENA): 

2.1. DATOS PERSOAIS: 

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

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

NOME DO PAI:...............................................PROFESIÓN:.............................................. 

NOME DA NAI:...............................................PROFESIÓN:.............................................. 

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

TELÉFONO:....................................................................................................................... 

DATOS DA SÚA ESCOLARIZACIÓN (Centros, cursos, cualificacións,...) 

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

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

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

2.2. DATOS FÍSICOS E DA SAÚDE: 

(Citar aspectos significativos do seu desenvolvemento, problemas de saúde, enfermidades, 

informes médicos, ...) 

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

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

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

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

 

2.3. DATOS PSICOSOCIAIS: 

(Citar aspectos significativos relacionados coa súa actitude cando xoga cos compañeiros/as, 

sobre os seus intereses, sobre o acatamento ou non das normas, sobre os seus caprichos,...) 

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

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

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

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

 

2.4. DATOS DO CONTORNO SOCIO-FAMILIAR: 

NÚMERO DE IRMÁNS:..............................LUGAR QUE OCUPA:.......................................... 
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FAMILIARES QUE CONVIVEN NA CASA:........................................................................ 

EXPECTATIVAS FAMILIARES SOBRE O NENO/A:........................................................ 

GRAO DE RELACIÓN FAMILIA-COLEXIO:............................................................................. 

 

2.5. ACCIÓNS DESENVOLVIDAS PARA CORRIXIR O 

PROBLEMA:...................................................................................................................... 

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

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

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

............................................................................................................................................  
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    ANEXO V – Modelo INDICE de  ACI 

 

1. DATOS PERSOAIS DO ALUMNO .................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

2. DATOS FÍSICOS E DE SAÚDE .......................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

3. DATOS PSICOSOCIAIS MÁIS RELEVANTES ..................................... ¡Error! Marcador no definido. 

4. DATOS DO CONTORNO SOCIOFAMILIAR ...................................... ¡Error! Marcador no definido. 

5. DATOS DO CONTORNO ESCOLAR .................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

5.1. FORMAS DE ORGANIZACIÓN DO CENTRO................................ ¡Error! Marcador no definido. 

5.2. FORMAS DE ORGANIZACIÓN DA AULA .................................... ¡Error! Marcador no definido. 

5.3. RECURSOS HUMANOS ............................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

5.4. RECURSOS MATERIAIS ............................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

5.5. MODALIDADE DE APOIO/ESCOLARIZACIÓN ............................ ¡Error! Marcador no definido. 

A. ESPAZOS ONDE SE LEVARÁ A CABO .............................................. ¡Error! Marcador no definido. 

B. HORARIOS MÁIS CONVENIENTES PARA A REALIZACIÓN DOS APOIOS EN AULA DE PT¡Error! Marcador no definido. 

5.6. CADRO HORARIO AULA DE APOIO ........................................... ¡Error! Marcador no definido. 

6. DATOS PEDAGÓXICOS .................................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

6.1. NIVEL DE COMPETENCIA CURRICULAR (NCC) ........................... ¡Error! Marcador no definido. 

6.2. ESTILO DE APRENDIZAXE ......................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

6.3. DESCRICIÓN DAS NECESIDADES ESPECIFICAS DE APOIO EDUCATIVO¡Error! Marcador no definido. 

7. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS ................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

8. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN ...................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

9. MATERIAIS .................................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

10. CRITERIOS DE PRMOCIÓN ............................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

11. AVALICIÓN E SEGUIMENTO .......................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

12. PROFESIONAIS PARTICIPANTES .................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

13. ACTA DE TOMA DE DECISIÓNS DA ELABORACIÓN DA A.C. ........... ¡Error! Marcador no definido. 

14. DOCUMENTO DE INFORMACIÓN ÁS FAMILIAS ............................. ¡Error! Marcador no definido. 

ANEXOS ............................................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

I. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN TRIMESTRAL DE AC .................... ¡Error! Marcador no definido. 

A. DATOS XERAIS .............................................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

B. DATOS RESUMO DAS CARÁCTERÍSTICAS/TRAZOS MÁIS SALIENTABLES QUE DEFINEN 

EN XERAL AO ALUMNO/A NO RELATIVO A NEAE ................................... ¡Error! Marcador no definido. 

C. INTERVENCIÓN ............................................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

D. ASPECTOS TRABALLADOS (EN XERAL E POR ÁREAS) ...................... ¡Error! Marcador no definido. 

E. RECURSOS MATERIAIS EMPREGADOS ........................................... ¡Error! Marcador no definido. 

F. ASPECTOS REVISADOS .................................................................. ¡Error! Marcador no definido. 
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    ANEXO VI – Modelo documento reforzo alumnado repetidor 

Datos do alumno/a 

Apelidos:  Nome:  

Curso/grupo:  Data nacemento:  

Datos de escolarización anteriores significativos (repeticións, absentismo, cambios de centro, flexibilizacións, escolarización combinada, atención 

domiciliaria, ...):  
 
 

 

Resultados académicos curso anterior 

Área 

Nome da área 
Cualificación Medidas 

adoptadas 1ºT 2ºT 3ºT/Final 

 ?? ?? ??  

     

     

????????     

     

     

     

     

     

     

Competencias 

Clave 

Competencia Cualificación Competencia Cualificación 

    

    

    

    

 

Aspectos relevantes que favorecen ou dificultan a aprendizaxe  

Valoración Nunca 
Ás 

veces 
Case 

sempre 
Sempre Observacións 

Ten rutinas  e hábitos de traballo      

Resolve as tarefas utilizando a reflexión.      

Necesita actividades dirixidas, pautadas.      

Mostra interese e esforzo ante o traballo.      

Presenta un nivel de atención adecuado 
á tarefa que está realizando.      

Mostra orde nos seus traballos.      

Pide axuda si o necesita.      

Traballa en grupo correctamente.      

Outros:      
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Actuacións e medidas de atención á diversidade no curso actual 

Ámbitos a reforzar 
Ámbito persoal: 

Ámbito social: 

Medidas ordinarias  
(reforzo e apoio do profesorado con 

dispoñibilidade horaria, 
desdobramento grupos, ...) 

 

Medidas extraordinarias  
(apoio especialistas de PT, AL,...) 

 

Actuación 
Departamento 
Orientación  

 

Outras medidas fóra do 
horario lectivo 
(PROA,...) 

 

Aspectos a incidir na 
entrevista  coa familia 
(Seguimento da axenda escolar, 
tarefas extraescolares,...) 

 

Outros:  

 

PROFESIONAIS QUE PARTICIPAN NO PLAN ESPECIFICO DE 

RECUPERACIÓN PARA O ALUMNADO REPETIDOR 

NOME E APELIDOS FUNCIÓN SINATURA 
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Actuacións no ámbito curricular (áreas con cualificación negativa)  

Área: Lingua Galega e Literatura 

 Aspectos fortes do alumno/a sobre os que apoiar a intervención: 

 

 Aspectos a reforzar (concretados en indicadores de logro): 

 

 Metodoloxía: 

 

 Materiais de apoio: 

 

 Avaliación (de ser o caso, con adaptación dos tempos e instrumentos ou procedementos de 

avaliación): 

 

Observacións: 

Área: Lingua Castelá e Literatura 

 Aspectos fortes do alumno/a sobre os que apoiar a intervención: 

 

 Aspectos a reforzar (concretados en indicadores de logro): 

 

 Metodoloxía: 

 

 Materiais de apoio: 

 

 Avaliación (de ser o caso, con adaptación dos tempos e instrumentos ou procedementos de 
avaliación): 

 

Observacións: 

Área: Ciencias da Natureza 

 Aspectos fortes do alumno/a sobre os que apoiar a intervención: 

 

 Aspectos a reforzar (concretados en indicadores de logro): 

 

 Metodoloxía: 

 

 Materiais de apoio: 

 

 Avaliación (de ser o caso, con adaptación dos tempos e instrumentos ou procedementos de 

avaliación): 

 

Observacións: 

Área: Seleccione 

 Aspectos fortes do alumno/a sobre os que apoiar a intervención: 

 

 Aspectos a reforzar (concretados en indicadores de logro): 

 

 Metodoloxía: 

 

 Materiais de apoio: 
 

 Avaliación (de ser o caso, con adaptación dos tempos e instrumentos ou 

procedementos de avaliación): 

 

Observacións: 
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Actuacións no ámbito curricular (áreas con cualificacións positivas)  

Área: Educación Física  

 Aspectos fortes do alumno/a sobre os que apoiar a intervención: 

 

 Aspectos a reforzar (concretados en indicadores de logro): 

 

 Metodoloxía: 

 

 Materiais de apoio: 

 

 Avaliación (de ser o caso, con adaptación dos tempos e instrumentos ou procedementos de 
avaliación): 

 

Observacións: 

Área: Ed. Artística: Plástica 

 Aspectos fortes do alumno/a sobre os que apoiar a intervención: 

 

 Aspectos a reforzar (concretados en indicadores de logro): 

 

 Metodoloxía: 

 

 Materiais de apoio: 

 

 Avaliación (de ser o caso, con adaptación dos tempos e instrumentos ou procedementos de 

avaliación): 

 

Observacións: 

Área: Ed. Artística: Música 

 Aspectos fortes do alumno/a sobre os que apoiar a intervención: 

 

 Aspectos a reforzar (concretados en indicadores de logro): 

 

 Metodoloxía: 

 

 Materiais de apoio: 

 

 Avaliación (de ser o caso, con adaptación dos tempos e instrumentos ou procedementos de 
avaliación): 

 

Observacións: 

 

 
 

Localidade, a ______ de ___________ de  201__ 
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    ANEXO VII – Modelo documento reforzo alumnado con áreas 

suspensas 

 

Datos do alumno/a 

Apelidos:  Nome:  

Curso/grupo:  Data nacemento:  

Datos de escolarización anteriores significativos (repeticións, absentismo, cambios de dentro, flexibilizacións, escolarización combinada, atención 

domiciliaria, ...):  
 
 

 

Resultados académicos curso anterior 

 
Área/s 

Pendente/s 
(especificar) 

Nome da Área 
Cualificación Medidas 

adoptadas 1ºT 2ºT 3ºT/Final 

     

     

     

     

Competencias 

Clave 

Competencia Cualificación Competencia Cualificación 

    

    

    

    

 

Aspectos relevantes que favorecen ou dificultan a aprendizaxe 

Valoración Nunca 
Ás 

veces 
Case 

sempre 
Sempre Observacións 

Ten rutinas  e hábitos de traballo      

Resolve as tarefas utilizando a reflexión.      

Necesita actividades dirixidas, pautadas.      

Mostra interese e esforzo ante o traballo.      

Presenta un nivel de atención adecuado 
á tarefa que está realizando.      

Mostra orde nos seus traballos.      

Pide axuda si o necesita.      

Traballa en grupo correctamente      

Outros:      

Outros:      
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Actuacións e medidas de atención á diversidade no curso actual  

Ámbitos a reforzar 
Ámbito persoal: 

Ámbito social: 

Medidas ordinarias  
(reforzo e apoio do profesorado con 
dispoñibilidade horaria, 

desdobramento grupos, ...) 

 

Medidas extraordinarias  
(apoio especialistas de PT, AL,...) 

 

Actuación Departamento 
Orientación  

 

Outras medidas fóra do 
horario lectivo (PROA,...) 

 

Aspectos a incidir na 
entrevista  coa familia 
(Seguimento da axenda escolar, 
tarefas extraescolares,...) 

 

Outros:  

 

PROFESIONAIS QUE PARTICIPAN NO PLAN ESPECIFICO DE 

RECUPERACIÓN PARA O ALUMNADO REPETIDOR 

NOME E APELIDOS FUNCIÓN SINATURA 
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Actuacións no ámbito curricular 

Materia pendente curso anterior: Matemáticas 

 Aspectos fortes do alumno/a sobre os que apoiar a intervención: 

 

 Aspectos a reforzar (concretados en indicadores de logro): 

 

 Metodoloxía: 

 

 Materiais de apoio: 

 

 Avaliación (de ser o caso, con adaptación dos tempos e instrumentos ou procedementos de 

avaliación): 

 

Observacións: 

Materia pendente curso anterior: Seleccione 

 Aspectos fortes do alumno/a sobre os que apoiar a intervención: 

 

 Aspectos a reforzar (concretados en indicadores de logro): 

 

 Metodoloxía: 

 

 Materiais de apoio: 

 

 Avaliación (de ser o caso, con adaptación dos tempos e instrumentos ou procedementos de 
avaliación): 

 

Observacións: 

Materia pendente curso anterior: Seleccione 

 Aspectos fortes do alumno/a sobre os que apoiar a intervención: 

 

 Aspectos a reforzar (concretados en indicadores de logro): 

 

 Metodoloxía: 

 

 Materiais de apoio: 

 

 Avaliación (de ser o caso, con adaptación dos tempos e instrumentos ou procedementos de 

avaliación): 

 

Observacións: 

 

 
 
Localidade, a _______ de_________________ de 20 ___ 
Profesor/a, 
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VALORACIÓN E PROPOSTAS DE MELLORA DO PLAN ESPECÍFICO DE 

RECUPERACIÓN DE MATERIAS CON CUALIFICACIÓN NEGATIVA 

 

Actuacións no ámbito curricular (áreas con cualificación negativa)  

Área: Lingua Galega e Literatura 

 Valoración dos aspectos fortes do alumno/a sobre os que apoiar a 
intervención: 

 

 Avaliación e proposta de mellora da metodoloxía empregada: 

 

 Avaliación e proposta de mellora  dos recursos/materiais de apoio: 
 

 Avaliación e proposta de mellora  dos procedementos e instrumentos 
empregados: 

 

Observacións: 

Área: Lingua Castelá e Literatura 

 Valoración dos aspectos fortes do alumno/a sobre os que apoiar a 
intervención: 

 

 Avaliación e proposta de mellora da metodoloxía empregada: 

 

 Avaliación e proposta de mellora  dos recursos/materiais de apoio: 
 

 Avaliación e proposta de mellora  dos procedementos e instrumentos 
empregados: 

 

Observacións: 

Área: Ciencias da Natureza 

 Valoración dos aspectos fortes do alumno/a sobre os que apoiar a 
intervención: 

 

 Avaliación e proposta de mellora da metodoloxía empregada: 

 

 Avaliación e proposta de mellora  dos recursos/materiais de apoio: 
 

 Avaliación e proposta de mellora  dos procedementos e instrumentos 
empregados: 

 

Observacións: 

 
 

Localidade, a ______ de ___________ de  201__ 

 

Alumno/a:  Curso/grupo:  
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INFORMACIÓN DO PLAN PERSONALIZADO Á FAMILIA 

 

Resultados obtidos das áreas pendentes 

Trimestre Área pendente Cualificación Observacións 

1º Trimestre 

Matemáticas Seleccione  

Primeira Lingua Estranxeira: Inglés 4  

Seleccione Seleccione  

Seleccione Seleccione  

   

Valoracións 

 Nunca Ás veces Case sempre Sempre 

Asiste a clase co material preciso para o 
desenvolvemento das clases. 

    

Fai uso da axenda escolar como recurso 
organizativo do traballo diario. 

    

Entrega as tarefas extraescolares 
encomendados (traballos, aula virtual,...). 

    

Aproveitamento das horas de reforzo, apoio nas 
clases     

Participación no PROA     

...     

 

Localidade, a _______ de_________________ de 20  ___ 
Profesor/a, 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________
____________ 

INFORMACIÓN DO PLAN PERSONALIZADO Á FAMILIA 

 
Recibín.        Data: 
Pai/nai /titor legal  
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ANEXO VIII – Modelo seguimento Reforzo Educativo 
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Datos do alumno/a 

Apelidos:  Nome:  

Curso/grupo:  Data nacemento:  

Datos de escolarización anteriores significativos (repeticións, absentismo, cambios de centro, flexibilizacións, escolarización combinada, atención 

domiciliaria, ...):  

 

 

 

Áreas que precisan reforzo educativo, temporalización e responsables  

Área 

Nome da área 

Temporalización 

Profesorado 

 implicado 
Data inicio  

do reforzo 

Data prevista 

final reforzo 

????   

 

 

 

????   

 

 

 

????   

 

 

 

 
 

Actuacións e medidas de atención á diversidade no curso actual  

Ámbitos a reforzar 

Ámbito persoal: 

Ámbito social: 

Outras medidas 
ordinarias  
(desdobramento grupos, 
adaptación dos tempos e 
instrumentos ou procedementos 

de avaliación, organización e 
xestión da aula,..) 
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Outras medidas fóra 
do horario lectivo 
(PROA,...) 

 

Aspectos a incidir na 
entrevista  coa familia 
(Seguimento da axenda escolar, 
tarefas extraescolares,...) 

 

Outros:  
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Actuacións no ámbito curricular (áreas con reforzo educativo)  

Área: Seleccione unha materia 

 Aspectos fortes do alumno/a sobre os que apoiar a intervención: 

 

 Aspectos a reforzar (concretados en indicadores de logro): 

 

 Especificar o tipo de axuda necesaria (dentro da aula. De forma extraordinaria, fóra): 

 

 Metodoloxía: 

 

 Materiais de apoio: 

 

 Avaliación (de ser o caso, con adaptación dos tempos e instrumentos ou procedementos de 
avaliación): 

 

Observacións: 

Área: Seleccione unha materia 

 Aspectos fortes do alumno/a sobre os que apoiar a intervención: 

 

 Aspectos a reforzar (concretados en indicadores de logro): 

 

 Especificar o tipo de axuda necesaria (dentro da aula. De forma extraordinaria, fóra): 

 

 Metodoloxía: 

 

 Materiais de apoio: 

 

 Avaliación (de ser o caso, con adaptación dos tempos e instrumentos ou procedementos de 

avaliación): 

 

Observacións: 

Área: Seleccione unha materia 

 Aspectos fortes do alumno/a sobre os que apoiar a intervención: 

 

 Aspectos a reforzar (concretados en indicadores de logro): 

 

 Especificar o tipo de axuda necesaria (dentro da aula. De forma extraordinaria, fóra): 

 

 Metodoloxía: 

 

 Materiais de apoio: 

 

 Avaliación (de ser o caso, con adaptación dos tempos e instrumentos ou procedementos de 
avaliación): 

 

Observacións: 

 

Localidade, a ______ de ___________ de  201__. 
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CONTROL E SEGUIMENTO DO REFORZO EDUCATIVO 
 

 

Alumno/a:  Curso/grupo:  Data:  Hora: De________ a________ 

Área 

implicada: 
???? Trimestre: ???? 

Docentes: 

 

Tipo de axuda: 

Dentro da aula 
 

 Fóra da aula 
 

Obxectivos da sesión (relacionados cos indicadores de logro): 

  
  
  
  

Metodoloxía empregada:  

(Traballo individual-parellas-grupos 

cooperativos-gran grupo,...) 

 

Tarefas/actividades: 

  
  
  
  

Materiais/recursos: 

Observacións/aspectos a mellorar: 

Data:  Hora: De________ a________ 

Área 

implicada: 
???? Trimestre: ???? 

Docentes: 

 

Tipo de axuda: 

Dentro da aula 
 

 Fóra da aula 
 

Obxectivos da sesión (relacionados cos indicadores de logro): 

  
  
  
  

Metodoloxía empregada:  

(Traballo individual-parellas-grupos 

cooperativos-gran grupo,...) 

 

Tarefas/actividades: 

  
  
  
  
  

Materiais/recursos: 
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Observacións/aspectos a mellorar: 

Data:  Hora: De________ a________ 

Área 

implicada: 
???? Trimestre: ???? 

Docentes: 

 

Tipo de axuda: 

Dentro da aula 
 

 Fóra da aula 
 

Obxectivos da sesión (relacionados cos indicadores de logro): 

  
  
  
  

Metodoloxía empregada:  

(Traballo individual-parellas-grupos 

cooperativos-gran grupo,...) 

 

Tarefas/actividades: 

  
  
  
  
  
 

Materiais/recursos: 

Observacións/aspectos a mellorar: 

Data:  Hora: De________ a________ 

Área 

implicada: 
???? Trimestre: ???? 

Docentes: 

 

Tipo de axuda: 

Dentro da aula 
 

 Fóra da aula 
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VALORACIÓN E PROPOSTAS DE MELLORA DO REFORZO EDUCATIVO 

 

Actuacións no ámbito curricular (áreas con cualificación negativa)   

Área: Lingua Galega e Literatura  

 Valoración dos aspectos fortes do alumno/a sobre os que apoiar a 
intervención: 

 

 Avaliación e proposta de mellora da metodoloxía empregada: 

 

 Avaliación e proposta de mellora  dos recursos/materiais de apoio: 
 

 Avaliación e proposta de mellora  dos procedementos e instrumentos 
empregados: 

 

 

Observacións:  

Área: Lingua Castelá e Literatura  

 Valoración dos aspectos fortes do alumno/a sobre os que apoiar a 
intervención: 

 

 Avaliación e proposta de mellora da metodoloxía empregada: 

 

 Avaliación e proposta de mellora  dos recursos/materiais de apoio: 
 

 Avaliación e proposta de mellora  dos procedementos e instrumentos 

 

Obxectivos da sesión (relacionados cos indicadores de logro): 

  
  
  
  

Metodoloxía empregada:  

(Traballo individual-parellas-grupos 

cooperativos-gran grupo,...) 

 

Tarefas/actividades: 

  
  
  
  
  
 

Materiais/recursos: 

Observacións/aspectos a mellorar: 

Alumno/a:  Curso/grupo:  
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empregados: 
 

Observacións:  

Área: Ciencias da Natureza  

 Valoración dos aspectos fortes do alumno/a sobre os que apoiar a 
intervención: 

 

 Avaliación e proposta de mellora da metodoloxía empregada: 

 

 Avaliación e proposta de mellora  dos recursos/materiais de apoio: 
 

 Avaliación e proposta de mellora  dos procedementos e instrumentos 
empregados: 

 

 

Observacións: 

 
 

Localidade, a ______ de ___________ de  201__ 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


