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1.- PRIORIDADE  DO ALUMNADO Ó QUE SE VAI FACER REFERENCIA. 

 

      O continuo de necesidades educativas é tan diverso, como o son cada un dos 

alumnos/as que se escolarizan no noso centro. Por iso, e dun eito xeral, este protocolo 

debe contemplar a atención de todos e cada un dos alumnos/as, na súa diversidade e nas 

súas necesidades. 

      Entre eles encóntrase o alumnado que presenta necesidades educativas específicas, 

transitorias ou permanentes: 

 

1.  ALUMNADO QUE PRESENTA NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS. 

 DISCAPACIDADES FISICAS 

 DISCAPACIDADES INTELECTUAIS 

 DISCAPACIDADES SENSORIAIS 

 T.X.D.  

 TRASTORNOS GRAVES DE CONDUTA 

 TDHA  

 PLURIDEFICIENCIA 

2. ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUAIS 

3. ALUMNADO DE INCORPORACIÓN TARDÍA AO SISTEMA EDUCATIVO 

 CON DESFASE CURRICULAR 

4. ALUMNADO CON DIFICULTADES ESPECÍFICAS DA APRENDIZAXE 

 CON TRASTORNO DE LECTURA,  ESCRITURA E CÁLCULO 

5. ALUMNADO CON ESPECIAIS CONDICIÓNS PERSOAIS OU DE HISTORIA ESCOLAR 

 DIFICULTADS PSICOLINGÜISTICAS ESPECIFICAS DA LINGUAXE 

 AMBIENTES DESFAVORECIDOS OU MARXINAIS 

 

 



XUNTA DE GALICIA                                                   DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN                                                           15.200  BERGONDO  --  NOIA  (A CORUÑA) 
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA                                                                            Teléfono: 981 82 09 70 e  Fax: 981 84 20 80  
 

C.E.I.P.  “FELIPE DE CASTRO”                           E-mail: ceip.felipe.castro@edu.xunta.es 

                                                                                                                               http:// centros.edu.xunta.es/ceipfelipedecastro 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4 

 

2.- CRITERIOS PARA ESTABLECER OS APOIOS EDUCATIVOS. 

 

1.-   Atenderase de forma preferente ó alumnado que determinen os informes 

médicos, sociais ou  psicopedagóxicos correspondentes. 

2.-      Atenderase o alumnado obxecto dunha adaptación curricular significativa. 

3.-    Continuarase cos apoios realizados no curso anterior, priorizando dos cursos 

inferiores ós superiores. 

4.-     Atenderase primeiro ós alumnos con reforzo educativo que repitan curso que 

os que non. 

5.-    En Educación Infantil só se apoiará en caso de gravidade e determinados no 

correspondente informe. 

6.-       Buscarase máis un apoio de calidade que de cantidade. 

7.-   O apoio será sempre que sexa posible dentro da aula ordinaria. En casos 

excepcionais farase fóra da aula. 

8.-  Os apoios dirixiranse preferentemente á adquisición das aprendizaxes 

instrumentais de Linguaxe e Matemáticas, de conformidade coa adaptación curricular 

elaborada polo titor ou mestre de cada unha destas áreas, en coordinación co mestre de 

apoio. 

9.-  Os apoios impartiránse preferentemente durante as áreas de Linguaxe, 

Matemáticas ou Coñecemento do Medio, e non en: Educ. Física, Plástica e Musica, ou 

Inglés. 

10.-  Os pais dos alumnos susceptibles de reforzo pedagóxico ou logopédico serán 

informados das medidas que se van adoptar e dos obxectivos que se pretenden 

conseguir. Farase por parte dos titores. 
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3.- PROCEDEMENTO PARA SOLICITAR AS DEMANDAS, AVALIACIÓNS 

PSICOPEDAGÓXICAS E INTERVENCIÓNS  DO DEPARTAMENTO DE 

ORIENTACIÓN. 

 
1º.-    Detección das necesidades educativas do alumno/a, mediante a Avaliación 

Inicial, por parte dos titores. 

2º.-   O reforzo educativo será unha das medidas a poñer en funcionamento polos  

titores/as en primeira instancia como medida ordinaria máis inmediata. ( cambios na 

situación do alumno/-a na aula; nos  aspectos metodolóxicos; realización de 

traballos en pequenos grupos;  axuda entre iguais;  suprimir, simplificar e 

secuenciar actividades; atención e explicacións individualizadas … etc...)  

3º.-   A comunicación dos titores ao Orientador/a, farase unha vez esgotadas as 

medidas de reforzo educativo, dentro da aula ordinaria. 

4º.-  As demandas ao Departamento de Orientación realizaranse mediante o 

cumprimento por parte do titor/a da solicitude de intervención deste protocolo, 

presentandoa posteriormente no Departamento de Orientación. 

5º.-  Informar e entregar á familia o modelo de Autorización de Avaliación 

Psicopedagóxica a través do titor/a, e presentala no Departamento de Orientación. 

6º.-    O Departamento de Orientación inicia un proceso de recollida de datos, 

para o que é imprescindible a colaboración do profesorado que imparte clase a dito 

alumno/a. No caso de que o Departamento de Orientación o considere necesario, 

procederá a realizar unha avaliación psicopedagóxica. a través de: entrevistas co titor 

ou mestres do alumno/a e datos aportados, entrevista coa familia, achegas do 

profesorado de apoio, informes existentes no centro, (médicos, escolares, sociais), 

observación directa, análise de traballos escolares das áreas instrumentais e 

específicas, así como aquelas probas psicopedagóxicas que podan ser precisas para a 

observación directa ou indirecta do alumnado [Orde do 31 de outubro de 1996 pola que se 

regula a avaliación psicopedagóxica dos alumnos e alumnas con necesidades educativas especiais que 

cursan as ensinanzas de réxime xeral, e se establece o procedemento e os criterios para a realización do 

ditame de escolarización (D.O.G. do 19 de decembro de 1996)]. 
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7º.-  Realización do Informe Psicopedagóxico. 

8º.- Comunicación do Departamento de Orientación ao profesorado implicado e á 

familia dos resultados da Avaliación Psicopedagóxica realizada ao alumno/a.  

9º.- Unha vez rematado o informe, o Departamento de Orientación elabora o horario 

de intervención ou as pautas de intervención, dependendo do caso, 

establecéndose os apoios en base aos criterios expostos no apartado “Criterios para 

establecer os apoios educativos”. 

10º.- A avaliación farase cun seguimento trimestral. No caso de que a avaliación non 

sexa favorable, revisarase outra vez o procedemento e os horarios de intervención. 

11º.-  A organización da atención,  será  aberta a cambios, flexible  e suxeita a 

modificacións ao longo do curso, ben porque superen as dificultades e se den altas,  

ou pola  incorporación de novos casos. 
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4.-  MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE BAIXO A LEXISLACIÓN. 

 

4.1. Concepto de medidas de atención á diversidade 

 

      Na Sección 2.ª do 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, do 3 de 

maio, de educación; vennos explicando o concepto de  “Medidas de atención á 

diversidade” que a continuación se nomea segundo o artigo correspondente: 

 

Artigo 7. Concepto.  

 

No marco deste decreto, enténdese por medidas de atención á diversidade 

aquelas actuacións, estratexias e/ou programas destinados a proporcionar unha resposta 

axustada ás necesidades educativas do alumnado. Estas medidas clasifícanse en 

ordinarias e extraordinarias e estarán recollidas no Plan Xeral de Atención á Diversidade e 

nas concrecións anuais de dito plan.  

 

Artigo 8. Medidas ordinarias. 

  

1. No marco deste decreto, considéranse medidas ordinarias de atención á 

diversidade todas aquelas que faciliten a adecuación do currículo prescritivo, sen 

alteración significativa dos seus obxectivos, contidos e criterios de avaliación, ao 

contexto sociocultural dos centros educativos e ás características do alumnado. 

Estas medidas teñen como finalidade dar resposta ás diferenzas en competencia 

curricular, motivación, intereses, relación social, estratexias, estilos e ritmos de 

aprendizaxe, e están destinadas a facilitar a consecución dos obxectivos e 

competencias establecidas nas diferentes ensinanzas.  
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2. Sen prexuízo do establecido na normativa reguladora de cada etapa ou ensinanza, 

entre as medidas ordinarias de atención á diversidade inclúense:  

a) Adecuación da estrutura organizativa do centro (horarios, agrupamentos, espazos) e da 

organización e xestión da aula ás características do alumnado.  

b) Adecuación das programacións didácticas ao contorno e ao alumnado.  

c) Metodoloxías baseadas no traballo colaborativo en grupos heteroxéneos, titoría entre 

iguais, aprendizaxe por proxectos e outras que promovan a inclusión.  

d) Adaptación dos tempos e instrumentos ou procedementos de avaliación.  

e) Aulas de atención educativa e convivencia e medidas e actuacións destinadas á me-

llora da convivencia.  

f) Desdobramentos de grupos.  

g) Reforzo educativo e apoio do profesorado con dispoñibilidade horaria.  

h) Programas de enriquecemento curricular.  

i) Programas de reforzo nas áreas instrumentais básicas.  

j) Programas de recuperación.  

k) Programas específicos personalizados.  

l) Programas de habilidades sociais.  

 

Artigo 9. Medidas extraordinarias.  

 

1. No marco deste decreto, considéranse medidas extraordinarias de atención á diver-

sidade todas aquelas dirixidas a dar resposta ás necesidades educativas do 

alumnado con necesidade específica de apoio educativo que poden requirir 

modificacións significativas do currículo ordinario e/ou supoñer cambios esenciais 

no ámbito organizativo, así como, de ser o caso, nos elementos de acceso ao 

currículo ou na modalidade de escolarización. Aplicaranse unha vez esgotadas as 

de carácter ordinario ou por resultaren estas insuficientes.  

2. Para a aplicación das medidas extraordinarias será necesaria a autorización da 

dirección do centro educativo, do Servizo de Inspección Educativa, da xefatura 
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territorial ou da dirección xeral que proceda, e, se é o caso, informe xustificativo do 

correspondente Servizo de Orientación.  

3. Sen prexuízo do establecido na normativa reguladora de cada etapa ou ensinanza 

e da limitación dalgunha a ensinanzas ou etapas específicas, considéranse 

medidas extraordinarias de atención á diversidade, entre outras, as que seguen:  

a) Adaptacións curriculares.  

b) Agrupamentos flexibles.  

c) Apoio do profesorado especialista en Pedagoxía Terapéutica e/ou en Audición e Lin-

guaxe.  

d) Flexibilización da duración do período de escolarización.  

e) Programas de diversificación curricular.  

f) Programas de cualificación profesional inicial.  

g) Atención educativa ao alumnado que, por circunstancias diversas, presenta dificultades 

para unha asistencia continuada a un centro educativo.  

h) Grupos de adquisición das linguas.  

i) Grupos de adaptación da competencia curricular.  

 

4.  A consellería con competencias en materia de educación poderá establecer cantas 

outras medidas de atención á diversidade considere necesarias, así como o 

procedemento para a súa autorización. 

 

4.2. Reforzo Educativo 

 

O Reforzo Educativo atópase regulado pola Orde de 6 de outubro de 1995 pola 

que se regulan as adaptacións do currículo nas ensinanzas de réxime xeral (D.O.G. 7-XI-

1995). A través do Artigo 4º indícase a súa definición e condicións: 

 

1. O reforzo educativo é unha medida ordinaria de atención á diversidade que afecta 

a elementos non prescritivos do currículo, é dicir, á secuencia de contidos, ás 
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formas e instrumentos de avaliación, á organización da aula, aos agrupamentos de 

alumnos/as e a todo aquilo incluído dentro do ámbito da metodoloxía. 

 

2. As medidas de reforzo educativo non suporán necesariamente medidas 

extraordinarias nin necesitarán de autorización para ser levadas a cabo, e 

realizaranse segundo se establece a continuación: 

 

a) Estarán dirixidas a aqueles alumnos e alumnas que coa modificación de 

elementos non prescritivos do currículo poden seguir o proceso ordinario de 

ensino-aprendizaxe. 

b) Serán elaboradas polo profesor ou profesora que imparte a área ou materia 

na que o alumno necesita a medida de reforzo, co coñecemento do titor ou 

titora. Este comunicarallo ao equipo directivo e á familia do alumno ou 

alumna. 

c) O seu desenvolvemento levarase a cabo no contexto escolar ordinario e 

polo profesor ou profesora do alumno que imparte a área ou materia, coa 

colaboración, se é o caso, doutros profesionais. Esta colaboración non 

poderá substituír en ningún caso a actuación habitual do profesor. 

 

3. As medidas de reforzo educativo reflectiranse no expediente académico do alumno 

como reforzo educativo. Faranse constar cun comentario no informe 

correspondente ás familias e non terán constancia no libro de escolaridade. 

 

4. A constancia do reforzo educativo e a valoración da súa utilidade para o alumno 

obxecto de medidas de reforzo serán un requisito previo para a participación deste 

nun programa de diversificación curricular na Educación Secundaria Obrigatoria. 

 

No caso de que non sexa necesaria ou posible a intervención dun especialista  o 

reforzo será realizado por parte do titor/a. O Departamento de Orientación poderá indicar 
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distintas medidas metodolóxicas de intervención así como facilitar os recursos materiais 

necesarios. 

 

No caso de tratarse dun reforzo educativo no que se precisen mestres/as de apoio, 

escollerase a modalidade que máis conveña en cada caso particular. No caso de que se 

precise unha atención individualizada fóra da aula deberase cubrir a Autorización para tal 

termo (Anexo 2-3). No caso de que os pais ou titores legais non dean o seu 

consentimento deberán cubrir o Anexo 6. 

 

4.3. Adaptación Curricular Significativa 

 

A Adaptación Curricular atópase igualmente regulada pola Orde de 6 de outubro 

de 1995 pola que se regulan as adaptacións do currículo nas ensinanzas de réxime xeral 

(D.O.G. 7-XI-1995). Tal e como se recolle no seu articulado podemos destacar o seguinte: 

 

Artigo 5º: Definición. 

 

1. Para os efectos da presente orde, entenderase por adaptacións curriculares as 

modificacións dun ou de máis elementos prescritivos do currículo, como son os 

obxectivos, os contidos e os criterios de avaliación, para atender as necesidades 

educativas dun alumno ou alumna motivadas tanto por unha determinada 

dificultade persoal como polas súas capacidades excepcionais. 

2. O referente de toda adaptación curricular serán os obxectivos xerais de etapa, 

concretados no proxecto curricular do centro para cada ciclo ou, no caso do 2º ciclo 

da educación secundaria obrigatoria, para cada curso. Os obxectivos poderán 

pertencer, se é o caso, a outro ciclo ou etapa distinto do que curse o alumno 

obxecto de adaptación curricular. 

3. Decidirase a conveniencia de elaborar unha adaptación curricular para un alumno/a 

determinado, unha vez esgotadas outras medidas ordinarias de intervención 

educativa. 
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4. A elaboración e o desenvolvemento da adaptación curricular, agás casos 

excepcionais, levarase a cabo no contexto educativo ordinario. 

 

Artigo 6º: Condicións. 

 

As adaptacións curriculares precisarán a autorización da inspección educativa 

correspondente. As condicións de realización serán as seguintes: 

 

a) Serán elementos do currículo susceptibles de modificación os obxectivos, que 

poderán ser reaxustados, reducidos, suprimidos, complementados ou ampliados, 

se é o caso; os contidos, que tamén poderán ser modificados, complementados e 

mesmo suprimidos; e os criterios de avaliación, que poderán ser adaptados, 

complementados, modificados e mesmo suprimidos. 

b) Estarán dirixidas a alumnos e alumnas que por diversas razóns educativas, sociais, 

culturais, por padecer déficit de calquera índole ou por posuír cualidades 

excepcionais, non poden seguir o proceso ordinario de ensino aprendizaxe sen 

medidas de modificación esencial do currículo de referencia. 

c) O seu deseño e desenvolvemento será responsabilidade do profesor ou profesora 

que imparte a área ou materia ó alumno, coa colaboración do seminario ou 

departamento didáctico, co asesoramento do responsable da orientación educativa 

do centro, se existe, ou do equipo psicopedagóxico de apoio de sector e, se é o 

caso, de calquera outro profesional que participe na atención ao devandito 

alumno/a. 

d) Terán unha duración mínima dun ciclo educativo, agás no 2º ciclo da educación 

secundaria obrigatoria no que poderán desenvolverse só nun curso. 

e) O seu desenvolvemento realizarase integrado, na medida do posible, nas accións 

educativas ordinarias do grupo de alumnos de referencia. 
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Artigo 7º: Proceso de elaboración. 

 

1. Para levar a cabo a adaptación curricular en calquera das áreas ou materias do 

currículo, os centros deberán realizar unha avaliación diagnóstica na que se 

recollerán datos relevantes sobre a situación socio familiar do alumno ou alumna e 

sobre o seu proceso de aprendizaxe, aportados tanto polo equipo educativo 

responsable do alumno ou alumna, como polo orientador/a do centro, se existe, o 

equipo psicopedagóxico de apoio ou calquera outro profesional que estea 

participando na atención ao devandito alumno/a. 

2. Os centros deberán realizar unha reunión coordinada polo xefe de estudios á que 

asistirán o titor, os profesores que imparten as áreas ou materias que se 

consideran obxecto de adaptación curricular e os profesionais que participaron na 

avaliación diagnóstica. Nesta reunión decidirase a pertinencia da adaptación 

curricular, así como aqueles elementos do currículo que, se é o caso, deberán ser 

modificados. 

3. Elaborarase a adaptación do currículo de referencia nas áreas ou materias 

acordadas, segundo o establecido na presente orde. 

4. Os datos obtidos na avaliación diagnóstica establecida no apartado 1 do presente 

artigo reflectiranse nun documento de adaptación curricular no que se que 

consignará, segundo o modelo do anexo I da presente orde, a información relativa 

a: 

- Datos persoais do alumno ou da alumna. 

- Datos físicos e de saúde. 

- Datos psicosociais máis relevantes. 

- Datos do contorno sociofamiliar. 

- Datos do contorno escolar. 

- Datos pedagóxicos. 

- Profesionais participantes. 
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Artigo 8º: Solicitude e autorización. 

 

O director ou directora do centro enviará a proposta de adaptación curricular ó 

correspondente servizo provincial de inspección, que emitirá un informe segundo o anexo 

II da presente orde. 

 

Artigo 9º: Rexistro. 

 

A avaliación diagnóstica, o documento de adaptación curricular e o informe do 

servizo da inspección educativa formarán parte do expediente do alumno ou da alumna e 

terán carácter confidencial. 

 

Artigo 10º: Avaliación. 

 

1. A avaliación do alumno que siga unha adaptación curricular farase en función dos 

criterios de avaliación individualizados establecidos nela, tal e como se recolle na 

Orde do 23 de novembro de 2007 pola que se regula a avaliación na educación 

primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. 

2. A adaptación curricular reflectirase como ACS (Adaptación Curricular Significativa) 

no expediente académico do alumno ou alumna, no informe ós pais ou 

responsables legais e no libro de escolaridade do ensino básico, neste 

consignarase nas páxinas 12 e 13 para a educación primaria e na páxina 19 para a 

educación secundaria obrigatoria. 

 

Artigo 11º: Revisión. 

 

As adaptacións curriculares revisaranse periodicamente, polo menos unha vez ao 

remate de cada curso. As posibles modificacións só requirirán unha nova autorización no 
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caso de que se produzan en referencia ós obxectivos e ós criterios de avaliación do ciclo 

ou curso sobre o que se elaborara a adaptación. 

 

Artigo 12º: Promoción 

 

1. Ao finalizar o ciclo ou curso para o que se realizara unha adaptación curricular, o 

titor ou titora, xunto co profesorado que impartira as áreas ou materias obxecto de 

adaptación, oídos os pais ou responsables legais do alumno, determinarán a 

pertinencia da promoción de ciclo ou de curso, a necesidade dalgunha adaptación 

curricular no curso seguinte e, de ser o caso, as liñas xerais da mesma. 

2. Cando un alumno ou alumna permaneza un ano máis nun ciclo ou curso, segundo 

o establecido para o efecto para as diversas etapas, deberá seguir medidas de 

reforzo ou adaptacións curriculares, de xeito que en ningún caso se reproduzan as 

condicións educativas que presumiblemente provocaron os desaxustes detectados 

no alumno. 

 

No caso das Adaptacións Curriculares o titor/a será o encargado/a de elaborar os 

obxectivos mínimos para tal adaptación (debidas tanto a condicións persoais de altas 

capacidades como a condicións igualmente persoais dalgunha discapacidade) e coa 

autorización escrita por parte dos pais da súa aceptación (Anexo 5). 

 

No caso de que as condicións do alumno/a así o requiran, o Departamento de 

Orientación pedirá a intervención do Equipo de Orientación Específico.  
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SOLICITUDE DE INTERVENCIÓN DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 

Para iniciar o proceso de Avaliación Psicopedagóxica do alumno/a ou Informe 
Escolar que nos deriva, precisamos coñecer unha serie de datos de interese. 
Agradecemos toda a información posible que nos poida aportar a través do seguinte 
formulario. 

 

Data da demanda:  ................................................................................... 

Motivo:  ..................................................................................................... 

 

DATOS PERSOAIS DO ALUMNO/A 

Nome e apelidos:  .......................................................................................................... 

Data de nacemento:  ............................. Idade:  ............. Teléfono:…………………… 

Nº de irmáns:………………. Lugar que ocupa:……………………………………………. 

Nome da nai:…………………………..............Idade:……….Profesión:………………… 

Nome do pai:…………………………..............Idade:……….Profesión:………………… 

Domicilio:………………………………………………………………………………………. 

  

DATOS ESCOLARES 

Nome do titor/a:.............................................................................................................. 

Ciclo:................................Nivel:.......................................Curso:.................................... 

Repetiu algún curso?...................................................... Cal? ...................................... 

 

1) Resumo da súa escolarización (asistencia, cambios de centro,…) 
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2) Explique o motivo fundamental da súa demanda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Medidas adoptadas ata o momento polo profesorado 
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DIFICULTADES DE APRENDIZAXE (marque cun “x”) 

 

LINGUAXE ESCRITA LINGUAXE ORAL 

 Expresión escrita  Expresión oral 

 Caligrafía  Fluidez verbal 

 Faltas ortográficas  Comprensión verbal 

 Presentación de traballos escritos  Organización de ideas 

 MATEMÁTICAS  FALTA DE ATENCIÓN 

 
Razoamento matemático 

 Non acaba as tarefas 

 
Operacións e cálculo 

 Distraese con facilidade 

 
Resolve os problemas 

 Dificultade de concentración 

 PERSONALIDADE  
IMPULSIVIDADE 

 Reservado  
Actúa antes de pensar 

 Impaciente  
Hai que chamarlle a atención 

 Responsable  
Necesita supervisión constante 

 Irritable  
Cústalle gardar a quenda de palabra 

 Despreocupado  
Cambia con frecuencia de actividade 

 Individualista  
INTERACCIÓN SOCIAL 

 Autosuficiente  
Respecta aos compañeiros/as 

 Dominante  
Respecta aos mestres/as 

 Impulsivo  
Está integrado na aula 

 Emotivo  
Xoga cos nenos/as no patio 
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OUTROS DATOS DE INTERESE:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asdo.: __________________________ 
 
 
(Titor/a do alumno/a) 
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AUTORIZACIÓN DE AVALIACIÓN PSICOPEDAGÓXICA. 

 

      O Departamento de Orientación do C.E.I.P. “ FELIPE DE CASTRO ” de Noia, coa 

finalidade de prestar axuda e orientación a cada un dos seus alumnos/as, precisa da 

colaboración de tódolos axentes implicados no proceso educativo. 

 

      Despois das valoracións feitas polo titor/a do seu fillo/a……………………………........... 

……………………………… ,alumno/a do ……….………. Nivel, do ..…………….…. Ciclo, 

de Educación…………..……….., solicitamos o seu consentimento, para realizar a súa 

Avaliación Psicopedagóxica. 

 

      Para esta avaliación, se é preciso solicitarase a colaboración dos servizos externos ao 

centro como poden ser: Centros de Saúde, Servizos Sociais do Concello, Equipo de 

Orientación Específico,…… 

 

      Estes datos (físicos e de saúde, psicosociais , familiares, etc) terán un estrito carácter 

confidencial, e só serán empregados para adaptar os procesos de ensino-aprendizaxe ás 

capacidades do seu fillo/a e facilitarlle deste xeito, unha mellor integración escolar. 

 

Xefe/a de Departamento de Orientación. 

 

Noia,  a                 de                         de  201 

 

D/Dª……………………………………………………………………………………………………

pai/nai/titor/ra  legal do alumno/a……………………………………………………….…………. 

dou o meu consentimento para que se faga unha Avaliación Psicopedagóxica ao meu 

fillo/a.  

Asdo.: pai// nai//  titor/a legal. 

 

Noia,  a                   de                        de  201 
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AUTORIZACIÓN PARA A ATENCIÓN DE A.N.E.A.E. (alumnado con necesidades 

específicas de apoio educativo) FÓRA DA AULA 
 

       
D./Dna.……………………………………………………………………………………………….. 

con  D.N.I. nº: ……………………………………………………….pai/nai/ titor ou titora legal 

do alumno/a…….…………………………………………………………………………………… 

matriculado no …………………..…..…..nivel, do…………………………….. ciclo, de 

Educación …………………..…….   ,informado/a a través do titor/a: 

…………………………………………………………………………………………………tendo 

coñecemento das necesidades educativas do meu fillo/a: 

 AUTORIZO 

 NON AUTORIZO (pero, declaro que fun debidamente informado/a da 

necesidade destas medidas educativas) 

      A que se leven a cabo, co especialista correspondente, as medidas de atención de 

apoio logopédico, fóra da aula ordinaria, conducentes ao seu mellor desenvolvemento 

académico, persoal, social e cognitivo. 

 

Noia, a………………… de…………………………………………de  201 

 

Conforme a isto: 

Asina: 

Pai/Nai/Titor/a legal. 
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AUTORIZACIÓN PARA A ATENCIÓN DE A.N.E.A.E. (alumnado con necesidades 

específicas de apoio educativo) FÓRA DA AULA 
       
 

D/Dna.……………………………………………………………………………………………... 

con  D.N.I. nº: ……………………………………………………….pai/nai/ titor ou titora legal 

do alumno/a…….………………………………………………………………………………… 

matriculado no …………………..…..…..nivel, do…………………………….. ciclo, de 

Educación …………………..…….   ,informado/a a través do titor/a: 

…………………………………………………………………………………………………tendo 

coñecemento das necesidades educativas do meu fillo/a: 

 AUTORIZO 

 NON AUTORIZO (pero, declaro que fun debidamente informado/a da 

necesidade destas medidas educativas) 

      A que se leven a cabo, co especialista correspondente, as medidas de atención de 

apoio pedagóxico, fóra da aula ordinaria, conducentes ao seu mellor desenvolvemento 

académico, persoal, social e cognitivo. 

 

Noia, a………………… de…………………………………………de  201 

 

Conforme a isto: 

Asina: 

Pai/Nai/Titor/a legal. 
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INFORMACIÓN ÁS FAMILIAS PARA A ADOPCIÓN DE 

 MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Ó CURRICULUM   (A.C.S.) 

 

D./Dna.……………………………………………………………………………………………….. 

con  D.N.I. nº: ……………………………………………………….pai/nai/ titor ou titora legal 

do alumno/a…….…………………………………………………………………………………… 

matriculado no …………………..…..…..nivel, do…………………………….. ciclo, de 

Educación …………………..…….   ,informado/a a través do titor/a: 

………………………………………………………………………………………………….,tendo 

coñecemento das necesidades educativas do meu fillo/a,  quedo informado/a de cómo 

se  levará a cabo a  Adaptación Curricular Significativa (A.C.S.) nas seguintes áreas: 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Expresando a miña conformidade coa proposta de A.C.S. dou o meu consentimento, 

para que se realice tal documento. 

 

 

Noia, a ______ de________________ de  201_ 

 

 

Asdo.:_________________________________ 

(Pai/Nai/Titor ou Titora legal do alumno/a) 
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INFORMACIÓN ÁS FAMILIAS PARA A ATENCIÓN DAS NECESIDADES EDUCATIVAS 
DENTRO DA AULA 

 

       
 

D/Dna.……………………………………………………………………………………………... 

con  D.N.I. nº: ……………………………………………………….pai/nai/ titor ou titora legal 

do alumno/a…….………………………………………………………………………………… 

matriculado no …………………..…..…..nivel, do…………………………….. ciclo, de 

Educación …………………..…….   , quedo informado/a a través do titor/a: 

…………………………………………………………………………………………………..….… 

que segundo as necesidades educativas do meu fillo levaranse a cabo medidas de 

reforzo educativo, dentro da aula ordinaria. 

 

 

       

Noia, a………………… de…………………………………………de  201 

 

Conforme a isto: 

 

Asina: 

 

Pai/Nai/Titor/a legal. 
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REXEITAMENTO DAS FAMILIAS PARA A ADOPCION DE MEDIDAS DE REFORZO  
EDUCATIVO 

 

       
 

D/Dna.…………………………………………………………………………………………... 

con  D.N.I. nº: ……………………………………………………….pai/nai/ titor ou titora legal 

do alumno/a…….……………………………………………………………………………….. 

matriculado no …………………..…..…..nivel, do…………………………….. ciclo, de 

Educación …………………..…….   , quedo informado/a a través do titor/a: 

…………………………………………………………………………………………………..….… 

que segundo as necesidades educativas do meu fillo non estou de acordo en que se 

leven  a cabo medidas de reforzo educativo, (logopédico ou pedagóxico)  por parte do 

Departamento de Orientación co meu fillo/filla. 

       

 

Noia, a………………… de…………………………………………de  201 

 

Conforme a isto: 

 

Asina: 

 

Pai/Nai/Titor/a legal. 

 
 
 


