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1.- ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Pretendemos levar a cabo un conxunto de accións educativas que, nun sentido 
amplo, intentan previr e dar resposta ás necesidades, temporais ou permanentes, de todo 
o alumnado do centro e, entre elas, aos casos que requiran unha atención específica 
derivada de factores persoais ou sociais relacionados con: 
 

1. Situacións de desvantaxe sociocultural ou de saúde. 
2. Alumnos con NNEE. 

a. De discapacidade física, psíquica ou sensorial. 
b. De trastornos graves de personalidade, de conduta ou de 

desenvolvemento. 
c. De graves atrasos ou trastornos da comunicación e da linguaxe. 
d. De desaxuste curricular. 

3. Alumnos con altas capacidades intelectuais (diagnosticadas) 
4. Alumnos de integración tardía ao sistema educativo español. 

a. Procedentes doutros países. 
b. En situación de desescolarización. 

1.1 OBXECTIVOS  

Ámbitos de desenvolvemento 
 

 Desenvolvemento persoal e social. 
 Desenvolvemento cognitivo. 
 Mellora da convivencia. 

Vertentes nas que se desenvolven 

1.1.1 OBXECTIVOS  REFERIDOS AOS ALUMNOS 

1. Favorecer a aceptación e valoración das diferenzas entre compañeiros. 
2. Potenciar o respecto cara outras culturas. 
3. Previr que as dificultades de aprendizaxe se agraven. 
4. Alcanzar o máximo desenvolvemento das CCBB. 

a. Expresión oral correcta. 
b. Mecánica lectora. 
c. Competencia lectora. 
d. Expresión escrita adecuada. 
e. Mecánica das operacións matemáticas básicas. 
f. Resolución de problemas. 
g. Desenvolvemento da lóxica matemática. 
h. Desenvolvemento da asertividade. 
i. Pautas para a analise de problemas. 
j. Aprender a dicir non. 
k. Desenvolvemento da conciencia social. 
l. Obtención de canles de comunicación adecuados cos seus compañeiros. 
m. Resolución de conflitos. 
n. Traballo en equipo. 
o. Dinámica de grupos. 
p. Aproveitamento dos recursos educativos do medio. 



 24 

1.1.2 OBXECTIVOS REFERIDOS AOS MESTRES 

1. Establecer canles de comunicación entre os diversos profesionais que interveñen 
co alumno. 

2. Planificación e toma de decisións compartida. 
3. Encontrar espazos de convivencia adecuados. 
4. Conseguir que todos os alumnos obteñan o máximo grao de satisfacción persoal 

dacordo coas súas capacidades. 
5. Facilitar ao alumnado unha resposta adecuada e de calidade que lle permita 

alcanzar o maior desenvolvemento persoal e social. 
6. Planificar propostas educativas diversificadas de organización, procedementos, 

metodoloxía e avaliación adaptadas ás capacidades de cada alumno. 

1.1.3 OBXECTIVOS REFERIDOS ÁS FAMILIAS 

1. Potenciar a comunicación e coordinación co profesorado facilitando a 
converxencia de acción educativa que desde a familia se leva a cabo cos nosos 
alumnos. 

2. Implicarse e participar activamente no proceso educativo do alumno, na medida 
das súas posibilidades. 

2.- ORGANIZACIÓN DO APOIO 

2.1 Medidas ordinarias 

O apoio organízase nos seguintes agrupamentos en función da necesidade do 
alumnado: 

 
a. Os alumnos con maiores dificultades son atendidos nas aulas de Audición e 

Linguaxe e de Pedagoxía Terapéutica nas que dispondrán de reforzo educativo 
fixo. 

 
b. Alumnos e alumnas con retraso educativo menor son atendidos polo  

profesorado segundo as sesións que ten dispoñibles. Este apoio, segundo as 
circunstancias, farase  co alumno no seu propio grupo ou fora da súa aula. 

 
c. Alumnado procedente do extranxeiro (fundamentalmente marrocanos) recibirán 

reforzo na linguaxe oral para acelerar canto antes a súa capacidade de 
comunicación. 

 
d. A composición dos grupos terá carácter flexible ante a posible incorporación de 

novos alumnos con necesidad de apoio ao longo do curso ou, pola contra a 
exclusións destas sesións daquel alumno ou alumna que superou as dificultades. 

e. As áreas nas que preferentemente se fará fincapé serán as de Matemáticas e 
Lingüística. 
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2.2 Medidas extraordinarias  

a. Aplicación de adaptacións curriculares individuais significativas. Esto 
supón modificar obxectivos, contidos, criterios de avaliación e 
temporalización. 

b. Flexibilización da permanencia no nivel ou etapa. Para alumnos con alta 
capacidad intelectual segundo o regulado na Orde do 28 de outubro de 
1996. 

c. Adaptacións de acceso ao curriculo para alumnos con dificultades físicas 
ou sensoriais. 

d. Permanencia dun curso adicional en Educación Infantil ou Primaria. 
e. Intervención doutros profesionais: fisioterapeutas, sanitarios, auxiliares 

educadores, etc… 
f. Atención especializada para ACNEE que impliquen cambios esenciais 

no aspecto organizativo do centro (Orde do 27 de decembro de 2002). 
g. Escolarización en aulas específicas de educación especial. 
h. Escolarización en centros de educación especial. 
i. Escolarización combinada. 

2.3 Programas específicos 

j. Para alumnos en desvantaxe sociocultural. 
k. Minorías étnicas. 
l. Alumnos de familias dedicadas a tarefas laborais de tempada ou 

profesionais itinerante. 
m. Alumnado que, por decisións xudiciais ou enfermidade, necesitan 

atención educativa fóra do centro. 

3.- RECURSOS PERSOAIS E ORGANIZATIVOS 

A LOE, no seu título III, art. 91.2, sinala que todo o profesorado realizará as 
súas funcións baixo o principio de colaboración e traballo en equipo. A atención á 
diversidade do alumnado, ordinaria e específica, é responsabilidade de todo o 
profesorado do centro. A Xefatura de estudos coordinará todo o relacionado coa 
atención á diversidade. 
 

Esta tarefa será apoiada polo Departamento de Orientación, asesorando ao 
equipo directivo e  ao resto do profesorado sobre medidas organizativas ou curriculares 
 

Á súa vez, o titor actuará como coordinador do profesorado que traballa con ese 
grupo e será o vínculo de relación coas familias. 
 

Pola súa banda, o profesorado das áreas e materias débese ocupar de adaptar o 
currículo ao alumnado que atende, desde a programación ata a aplicación, priorizando 
medidas xerais fronte a outras de carácter máis específico. Nesta tarefa contará co apoio 
e asesoramento do profesorado especialista (Pedagoxía Terapéutica, Audición e 
Linguaxe...), que ademais realizará actuacións de traballo directo co alumnado, xa sexa 
dentro ou fóra da clase. 
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De igual modo, a tarefa educativa pode requirir a intervención de determinado 
persoal complementario que, desde as súas funcións específicas, contribúa á resposta 
educativa do alumnado que presenta determinadas necesidades educativas especiais. 
 

A coordinación será continua con outros axentes externos como os equipos e 
servizos, os centros de innovación e formación do profesorado, o Servizo de Inspección 
de Educación 

 4.- SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DO PAD 

Para o seguimento do plan destinarase un tempo trimestral, contando coa presenza de 
representantes dos equipos docentes de todas as etapas do centro. Nestas reunións realizarase 
a avaliación dos obxectivos propostos e das medidas levadas a cabo con: 
– ACNEE. 
– Alumnado ordinario. 

 
Recollerase en acta a proposta das modificacións que hai que realizar. Despois, nas 

reunións trimestrais tanto do Claustro como do Consello Escolar informarase da 
avaliación do PAD realizada e das modificacións formativas propostas, para a súa 
aprobación e posterior posta en marcha. 
 

Ao finalizar o curso realizarase unha avaliación deste, recollendo os resultados 
obtidos e as propostas de mellora consecuentes na memoria anual do curso.  
 

Para iso servirémonos das seguintes pautas de valoración: 
 Valoración de aspectos relacionados co proceso de elaboración do PAD 
– Organización do proceso: funcionamento e coordinación da comisión de elaboración, 

participación/colaboración dos distintos sectores implicados. 
– Procedemento e instrumentos para a análise da realidade do centro e das necesidades 

do alumnado. 
– Criterios para garantir a adecuación entre as necesidades detectadas, os obxectivos 

propostos e as medidas previstas. 
– Criterios de selección do alumnado para as distintas medidas. 
 Valoración de aspectos relacionados co desenvolvemento do PAD 
– Grao de consecución dos obxectivos expostos. 
– Organización dos recursos. 
– Sobre cada unha das medidas programadas: 

• Grao de aplicación. 
• Adecuación ás necesidades que se propoñia atender. 
• Grao de consecución dos obxectivos propostos. 
• Grao de participación/coordinación dos distintos implicados. 
• Grao de satisfacción dos profesionais que interviñeron no seu 

desenvolvemento. 
• Grao de satisfacción do alumnado atendido e das familias. 
• Dificultades atopadas. 

 Valoración de resultados 
Con respecto aos alumnos: 
– No ámbito do desenvolvemento persoal e social. 
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– No ámbito do desenvolvemento cognitivo. 
– No ámbito da convivencia. 
 
Con respecto ao centro: 
– No ámbito da planificación conxunta e do traballo en equipo. 
– Na mellora da convivencia. 
– Na diminución do fracaso escolar. 
– Na atención individualizada como factor de calidade educativa. 
 
Con respecto ás familias: 
– No ámbito da comunicación da información precisa e de pautas para a súa 

colaboración co centro. 
– Na satisfacción co proceso educativo dos seus fillos. 
 Propostas de mellora 
– No proceso de elaboración. 
– No desenvolvemento. 
– No proceso de avaliación. 
 


