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1. XUSTIFICACIÓN BASEADA  NO CONTEXTO 

Enténdese por Atención a 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 e 

intereses e situacións sociais e culturais de todo o alumnado” (Decreto 

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

A atención a diversidade rexerase polos principios de normalización e 

inclusión, igualdade de oportunidades e non discriminación; flexibilidade e 

accesibilidade; interculturalidade e promoción da convivencia; autonomía dos 

centros docentes e participación de toda a comunidade educativa. 

O conxunto de medidas e accións articúlanse a través do Plan de 

Atención a Diversidade, que é o “  documento en que se articula a atención a 

diversidade[…]. Neste plan conretaranse todas as actuacións e medidas de 

atención á diversidade que un centro educativo deseña e desenvolve para 

adecuar a resposta educativa ás necesidades da totalidade do seu alumnado” 

(art.10. D. 229/2011) 

Polo que é necesario no noso centro elaborar o Plan Xeral de Atención a 

Diversidade para facer realidade a igualdade de todo o alumando. Para que 

este conte coas medidas e recursos educativos que responda as súas 

necesidades e características persoais. 

O CEIP “JUAN FERNÁNDEZ LATORRE” está ubicado no barrrio do 

Castrillón na cidade de A Coruña, cun nivel sociocultural medio- baixo. O centro 

conta con 18 unidades, 6 de E.I e 12 de E.P.  O centro ten unha alta demanda 

na matricula polo que a ratio da maioría das aulas está no límite permitido pola 

lei. 

O noso colexio é un centro de matriculación preferente para 

alumnado con Necesidades Educativas Especiais (NEE)  asociadas a 

discapacidade motórica , acolle a un número variable de alumnos/as con 
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estas discapacidades. O noso colexio é un centro de matriculación preferente 

para alumnado con Necesidades Educativas Especiais (NEE) asociadas a 

discapacidade motórica, polo que dispon de recursos materiais (transporte 

adaptado, ascensor, baños adaptados) e persoais (transporte adaptado, 

coidadoras, profesorado de apoio) para proporcionar unha resposta educativa o 

maís axeitada posible.  

Ao mesmo tempo escolarizamos  alumnado con outras Necesidades 

Específicas de Apoio Educativo que require, de forma temporal ou permanente, 

apoios ou provisións educativas diferentes ás ordinarias por presentar 

necesidades educativas especiais, por dificultades específicas de aprendizaxe, 

por altas capacidades intelectuais, por incorporarse tardiamente ao sistema 

educativo ou por condicións persoais ou de historia escolar.  

 En canto o persoal docente  o centro conta con 6 profesores titores de 

EI, 12 profesores titores de E.P. 2 mestres de Inglés, 2 mestres de Educación 

Física, 2 mestres especialistas en Pedagoxía Terapéutica, 2 mestres 

especialistas en Audición e Linguaxe, 1 mestre de Educación Musical, 1 mestre 

de Relixión, 2 mestres de apoio a Educación Infantil, 1 mestres compartidos 

(Relixión)  e unha Orientadora. 
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2. IDENTIFICACIÓN E VALORACIÓN DAS NECESIDADES 

A diversidade do alumnado debe ser respondida dende o centro 

educativo partindo da identificación das súas necesidades para así dar unha 

resposta educativa adecuada. 

Na LOE inclúese o termo ANEAE  entendéndose como os alumnos 

“[…]que requiran unha atención educativa diferente á ordinaria por presentar 

necesidades educativas especiais,  por dificultades específicas de aprendizaxe, 

polas súas altas capacidades intelectuais, por terse incorporado tarde o 

sistema educativo ou por condicións persoais ou de historia escolar[…]” (art.71 

LOE) e “Se entende por alumnado que presenta Necesidades Educativas 

Especiais, (NEE), aquel que requira, por un período da súa escolarización ou ó 

longo de toda ela, determinados apoios e atencións educativas específicas 

derivadas de discapacidade ou trastorno grave de conduta”(art.73 LOE). 

 

A IDENTIFICACIÓN TEMPERÁ DAS NECESIDADES: A AVALIAC IÓN 

INICIAL 

A identificación temperá das necesidades educativas do alumnado, a 

súa valoración e resposta educativa procedente constitúen procesos 

necesarios para adecuar as medidas e recursos educativos á diversidade. 

A avaliación inicial constitúe un factor preventivo por excelencia na 

atención a diversidade, en xeral, e na atención a diversidade ao alumnado con 

NEAE en particular. No centro, ao principio do curso e en todos os grupos, 

cursos e etapas educativas, faise unha avaliación inicial da situación,  tanto dos 

grupos como dos alumnos individualmente, para coñecer a situación na que se 

atopan neste intre. Esta avaliación, referida aos  niveis de competencia 

curricular de cada materia, deberá ser ampliada cando se trate de alumnos con 

necesidades educativas especiais a fin de adecuar os curriculums e poder 

programar as adaptacións curriculares e diseñar as accións educativas e 

reforzos co axuste preciso ao nivel de coñecementos dos alumnos. 

A posibilidade de contar cunha información ordenada, completa e 

comparativa dos niveis competenciais daranos unha información moi valiosa 



5 
 

para poder prever e compensar as dificultades cas que se atopan algúns 

alumnos ou incluso grupos de alumnos replantexando as distintas accións 

educativas a levar a cabo como metodoloxia, reforzos, apoios… 

Hai que ter en conta que na propia normativa de atención á diversidade 

dise que “ porase enfase na detección temperá do alumnado qu e requira 

unha atención educativa diferente á ordinaria, por presentar necesidades 

educativas especiais, por dificultades específicas de aprendizaxe, polas 

súas altas capacidades intelectuais, por incorporar se tardiamente ao 

sistema educativo, ou por condicións persoais ou de  historia familiar ” e 

tamén que “será tarea prioritaria da persoa titora e de todo o  profesorado 

implicado a detección temperá das dificultades para  unha vez detectadas, 

tomar as decisións máis axeitadas para superalas”. Esto debese facer, 

entre outras formas,  a través da avaliación inicial.   

 

A AVALIACIÓN PSICOPEDAGÓXICA: O PROCESO DA VALORACI ÓN 

INDIVIDUALIZADA DAS NECESIDADES 

“ Entendese por avaliación psicopedagóxica o procedemento de 

recollida, análise e valoración da información relevante dos distintos elementos 

que interveñen no proceso de ensino-aprendizaxe, coa finalidade de identifica-

las necesidades educativas de determinados alumnos que presentan ou poden 

presentar desaxustes no seu desenvolvemento persoal ou academico, e poder 

fundamenta-las decisión respecto de aspectos tales como a modalidade de 

escolarización máis axeitada, a proposta de flexibilización do periodo de 

escolarización, a elaboración de adaptacións curriculares, a proposta de 

diversificación do currículo, a determinación de recursos e apoios específicos 

complementarios, a orientación escolar e profesional e cantos outros aspectos 

que aqueles poidan precisar para progresar no desenvolvemento harmónico 

das distintas capacidades” (Art 3. Orden 31/10/96) 

 É competencia e responsabilidade da xefatura do Departamento 

de Orientación, coa colaboración, de ser o caso, dos equipos específicos. 
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PROCEDEMENTO 

A avaliación psicopedagóxica constitúe un proceso de recollida de 

información acerca das características individuais do alumno e do seu contexto  

sociofamiliar e escolar que resulte relevante para axusta-la resposta educativa 

ás súas necesidades. 

A avaliación psicopedagóxica deberá recoller os aspectos seguintes: 

a) Características individuais do alumno: avaliaranse aspectos como as 

condicións persoais de discapacidade ou de sobredotación, antecedentes 

escolares dignos de ser sinalados, grao de motivación e intereses, nivel de 

competencia curricular acadado e estilos de aprendizaxe. 

b) Características do contexto sociofamiliar: analizaranse aquelas 

características da familia e do seu contorno social, cultural ou económico de 

interese para comprender mellor a situación actual do alumno, as expectativas 

dos pais e as posibilidades de cooperación no desenvolvemento do programa 

de atención educativa na propia familia. 

c) Características do contexto escolar: analizaranse aspectos como a 

organización do centro, as características da intervención educativa, así como 

as características e relacións que se establecen no grupo clase e no ámbito 

xeral do centro. 

INFORME PSICOPEDAGÓXICO 

Os resultados e conclusións da avaliación psicopedagóxica recolleranse 

nun informe psicopedagóxico no cal deberán figurar a situación evolutiva e 

educativa da alumna ou alumno, a concreción das súas necesidades 

educativas, as orientacións curriculares, a proposta de escolarización, a 

determinación das axudas necesarias, o procedemento para a revisión e/ou 

actualización do informe e cantas outras orientacións se consideren oportunas. 

Este informe xuntarase á documentación que conforma o expediente escolar 

da alumna ou alumno.  

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

informados dos resultados das avaliacións psicopedagóxicas e das medidas 

propostas. 
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DICTAME DE ESCOLARIZACIÓN 

O ditame de escolarización para o alumnado con necesidade específica 

de apoio educativo realizarase, no caso de que se consideren necesarios 

recursos extraordinarios de atención educativa ou ben unha modalidade de 

escolarización distinta da ordinaria, nas seguintes situacións:  

a) Alumnado de nova incorporación ao sistema educativo.  

b) Alumnado que comeza un novo tipo de ensinanzas.  

c) Alumnado para quen se propón un cambio na súa modalidade de 

escolarización.  

d) Outras situacións de carácter excepcional que a Administración 

educativa considere.  

 O ditame de escolarización consiste nun informe persoal dunha alumna 

ou dun alumno elaborado polos servizos de Orientación, no cal se recollerán, 

cando menos:  

a) As conclusións da avaliación psicopedagóxica.  

b) As orientacións sobre a proposta curricular adecuada e, de ser o caso, 

sobre os recursos persoais e materiais necesarios.  

c) A proposta de escolarización.  

d) A opinión das nais, pais ou titores e titoras legais do alumnado respecto 

desa proposta.  

A elaboración do ditame de escolarización corresponderá á xefatura do 

Departamento de Orientación, ou ao cargo equivalente nos centros privados 

concertados, do centro en que está escolarizada a alumna ou o alumno ou para 

o cal solicita a súa escolarización por primeira vez, quen poderá contar, de ser 

o caso, coa colaboración do equipo de orientación específico correspondente.  

No caso de cambio de centro escolar, pero dentro do mesmo tipo de 

ensinanzas, revisarase o último ditame de escolarización e non será necesario 

elaborar un novo ditame agás que haxa circunstancias que así o requiran ou que 

o dito traslado supoña, tamén, un cambio na modalidade de escolarización. A 
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revisión e, de ser o caso, elaboración dun novo ditame correspóndelle á xefatura 

do Departamento de Orientación do centro que recibe a solicitude de 

escolarización, que requirirá ao centro de procedencia, a través das respectivas 

direccións, a información escrita que corresponda.  

Cando sexa necesario modificar a modalidade de escolarización dun 

alumno ou dunha alumna ou cando circunstancias especiais así o aconsellen, 

ademais do ditame de escolarización que elabore a xefatura do Departamento 

de Orientación do centro correspondente, a xefatura territorial de Educación 

poderá requirir ao equipo de orientación específico a elaboración dun ditame 

complementario ao emitido pola xefatura do Departamento de Orientación do 

centro educativo. 
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3. DETERMINACIÓN DOS OBXECTIVOS 

Os obxectivos a conseguir con este Plan de Atención a Diversidade son os 

seguintes:  

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 ensinanzas.  

2. Deseñar e poñer en práctica accións preventivas e de detección 

temperá, garantindo un tratamento educativo personalizado e adaptado á 

realidade de cada alumna e de cada alumno.  

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

decisións de carácter pedagóxico, organizativo e de xestión do centro.  

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

organizativo para promover a convivencia, a non discriminación e o respecto 

polas diferenzas.  

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.  

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

profesorado.  

7. Promover a implicación das nais, pais ou titores e titoras legais do 

alumnado no proceso educativo.  

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

innovación, así como o intercambio de experiencias no ámbito da atención á 

diversidade.  

9. Adoptar, no ámbito da súa autonomía, cantas outras actuacións 

favorezan a atención á diversidade do alumnado, contando, cando cumpra, coa 

correspondente autorización. 
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4. DESCRICIÓN DAS ACTUACIÓNS, MEDIDAS E/OU 

PROGRAMAS PARA A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE  

� ACTUACIÓNS DENDE O CENTRO 

As actuacións que se levan a cabo para acadar os obxectivos do Plan de 

Xeral de Atención a Diversidades se artellarán a través de diversas medidas 

que implican a toda comunidade educativa: 

• Proxecto Educativo. 

• Plan de Orientación. 

• Plan de Aproximación á Secundaria. 

• Plan de Acollida e Adaptación. 

• Medidas ordinarias de atención á diversidade. 

• Medidas extraordinarias de atención á diversidade. 

 

Proxecto educativo: 

A LOE sinálase que o Proxecto Educativo “[...] deberá ter en conta as 

características do entorno social e cultural do centro, recollerá a atención a 

diversidade do alumnado e a acción titorial, así como o plan de convivencia, e 

deberá respetar os principios de non discriminación e de inclusión educativa 

como valores fundamentais  […]” (art. 121) 

No PE inclúese o Plan Xeral de Atención a Divesidade. 

 

Plan de Acción Titorial: 

Dentro deste plan inclúense actuacións específicas para o alumnado con 

necesidade específica de atención educativa e as súas familias, así como 

aqueloutras actuacións que den resposta á diversidade de motivacións, 

intereses, crenzas e culturas. 

 

Plan de Orientación: 

A finalidade da orientación educativa é facilitar o desenvolvemento armónico e 

integral do noso alumnado, promovendo actuacións encamiñadas á 

individualización da ensinanza, a inclusión e a normalización da atención 

educativa. 
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Plan de Aproximación á Secundaria: 

Este plan elaborado en coordinación co IES Monte das Moas, propicia a 

continuidade na resposta educativa ó longo da vida escolar do alumnado, 

cando este abandona o noso centro e accede á E.S.O. Dentro deste plan 

desenrólanse varias accións conducentes á mellora do coñecemento do centro 

receptor por parte do alumnado e as súas familias e, de maneira recíproca, a 

que o centro receptor do alumnado coñeza as características máis salientables 

do alumnado que vai a escolarizar para poder adoptar as medidas precisas 

para ofrecer unha axeitada atención educativa. 

 

Plan de Acollida e Adaptación: 

Este plan está dirixido a todo aquel alumnado que se incorpora ó noso centro. 

Faremos distinción entre o alumnado que comeza a súa escolaridade en EI de 

3 anos e que seguirá un período de Adaptación progresivo e en estreito 

contacto coa familia; e o alumnado que se incorpora ó centro procedente 

doutro centro, do estranxeiro ou doutro lugar de España. 

 

� MEDIDAS E/OU PROGRAMAS PARA A ATENCIÓN Á DIVERSIDAD E 

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” (art.7 D.229/11) 

� MEDIDAS ORDINARIAS 

As medidas ordinarias de atención á diversidade son todas aquelas que 

faciliten a adecuación do currículo prescriptivo, sen alteración signficativa dos 

seus obxectivos, contidos e criterios de avaliación, ao contexto sociocultural e 

as características do alumnado. Teñen como finalidade dar resposta ás 

diferenzas en comopetencia curricular, motivación, intereses, relación social, 

estratexias, estilos e ritmos de aprendizaxe, e están destinadas a facilitar a 

consecución dos obxectivos e competencias establecidas.  

No noso centro as medidas ordinarias de atención a diversidade  que 

se levan a cabo son: 
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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) Adaptación dos tempos e instrumentos ou procedementos de 

avaliación: esta medida está moi presente no centro por ser un centro de 

escolarización preferente de alumnado motórico este alumnado na maioría das 

ocasións precisa un maior tempo para levar a cabo as probas como unha 

redución das mesmas. 

d) Medidas de apoio e reforzo educativo proporcionadas polo profesor/a  

titor/a no seu grupo ou coa axuda dos especialistas de Pedagoxía terapéutica e 

/ ou Audición e linguaxe dentro ou fora , ocasionalmente da aula ordinaria.  

e) Reforzo educativo e apoio do profesorado con dispoñibilidade horaria: 

O reforzo educativo é unha medida ordinaria de atención á diversidade 

que afecta a elementos non prescriptivos do currículum, é dicir, a secuencia de 

contidos, as formas e instrumentos de avaliación, á organización da aula, ós 

agrupamentos de alumnos e todo aquilo incluido dentro do ámbito da 

metodoloxía. As medidas de R.E. non suporán necesariamente medidas 

extraordinarias nin necesitarán de autorización para ser levadas a cabo. 

• As medidas de RE serán elaboradas polo profesorado titor ou polo 

profesorado de área co coñecemento do titor/a, podendo solicitar 

asesoramento do Departamento de Orientación e/ou do/a profesor/a de apoio.  

• O/a titor/a debe comunicarllo ao equipo directivo e ás familias. Farase 

constar no Documento Individual de Reforzo Educativo así como nas actas de 

avaliación e na información dos Boletíns de avaliación ás familias.  

• Debe constar como RE no expediente e historial academico do 

alumno/a.   

• Haberá que realizar un seguimento da evolución do alumno 

periodicamente  para corrixir posíbles desaxustes,  alomenos trimestralmente 

nas sesións de avaliación.  
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Modalidades do Reforzo Educativo:  

Segundo as características do alumnado, podemos establecer varias 

modalidades de Reforzo Educativo:  

• Reforzo educativo sen apoio: Medidas que o propio profesor/a deseña 

e aplica con aqueles alumnos/as que teñen certas dificultades de seguimento 

da programación.  

• Reforzo educativo con apoio: Medidas que contemplan un apoio 

temporal, ben por parte do profesorado dispoñible (Orde do 22 de xullo de 

1997, capitulo IV punto 2.1.9..), e/ou ben por un profesor/a especialista en PT 

ou AL.  

f) Programas de enriquecemento curricular. 

g) Programas de reforzo nas áreas instrumentais básicas. 

h) Programas de recuperación. 

i) Programas específicos personalizados: Programas de 

desenvolvemento do currículo ordinario nos que se establecen as condicións 

básicas para a consecución dos obxectivos da etapa, a través de metodoloxías 

específicas, e/ou diferente organización de contidos 

j)  Programa de habilidades sociais: dende o equipo de Convivencia no 

centro levanse a cabo diferentes programas de habilidades sociais por partes 

do profesores titores. 

k) A acción titorial, que permite garantir o seguimiento sistemático do 

alumnado para previr e detectar dificultades en todos os ámbitos, escolar, 

persoal e social co fin de dar resposta ás necesidades individuais. “ Na 

educación primaria , a acción titorial orientará o proceso educativo individual e 

colectivo do alumnado, sen prexuizo das competencias e a necesaria 

coordinación , se é o caso, do D.O.” (Decreto 130/2007. Art. 14- Titoría). 

No Plan de Acción Titorial do centro inclúense as actuacións específicas 

para o alumnado con necesídades específica de atención educativa e as súas 

familias. 
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l) A permanencia dun curso máis no nivel ou ciclo correspondente 

segundo o establecido para cada etapa educativa: Esta medida só se debe 

plantexar cando non dean resultado outro tipo de medidas como o reforzo 

educativo. Esta medida non debe consistir nunca nunha simple repetición de 

actividades do curso anterior. A repetición de curso debe entenderse como un 

medio de recuperación e debe ir polo tanto acompañada e asociada a un plan 

de traballo que permita ao alumno/a superar os problemas específicos que 

presenta.  

Será importante levala a cabo o máis pronto posible, e dicir, nos 

primeiros cursos da etapa de Primaria. 

 

� MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 

As medidas extraordinarias de atención á diversidade son todas a 

aqueas dirixidas a dar resposta ás necesidades educativas do alumnado con 

NEAE que poden requirir modificación 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. 

Aplicarase unha vez esgotadas as de carácter ordinario ou por resultares estas 

insuficientes. 

Para a aplicación das medidas extraordinarias será necesaria a 

autorización. 

Son medidas extraordinarias: 

a) Adaptación curricular de acceso, para aportar recursos, materiais ou 

de comunicación que faciliten o desenvolvemento do currículo ordinario ou dun 

currículo especial: esta medida cobra especial relevancia por ser un centro  de 

escolarización preferente de alumnado motórico xa que en moitas ocasións 

este alumnado precisa de adaptacións. 

b) Adaptación curricular significativa proposta para o alumnado que 

presenta un desfase de máis dun ciclo ou dous cursos e que afecte á maioría 

das áreas ou materias: As adaptacións curriculares que modifican os 

elementos de acceso e/ou preceptivos do currículo, dirixidas ao alumnado que 
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presenta necesidades educativas derivadas de discapacidade ou graves 

trastornos de conduta; as dificultades específicas de aprendizaxe; altas 

capacidades intelectuais; incorporación tardía ao sistema educativo ou aquelas 

derivadas de condicións persoais e sociais desfavorables. A adaptación 

curricular permitirá adecuar e adaptar o currículo ordinario a un alumno ou 

alumna ou a un grupo, priorizando, substituíndo, modificando ou eliminando 

algúns aspectos curriculares para facilitar o desenvolvemento das 

competencias básicas. 

A elaboración dunha A.C.I. é a consecuencia final dun proceso de    

decisións no que intentouse previamente atopar solucións en niveis menos 

específicos, mais normalizados, é dicir unha vez esgotadas outras medidas 

ordinarias de intervención educativa.  

Adaptacións curriculares son as modificacións dun o mais elementos do 

currículo, como son os obxectivos , os contidos e os criterios de avaliación, 

para atender ás necesidades educativas dun alumno ou alumna motivadas 

tanto por unha determinada dificultade persoal como polas súas capacidades 

excepcionais. 

O referente de toda A.C.I..serán os obxectivos xerais de etapa 

concretados no P.C. para cada ciclo. 

Os obxectivos poderán pertencer , se é o caso, a outro ciclo ou etapa 

distinta do que curse o alumno obxecto da A.C.I. 

Decidirase a conveniencia de facer unha A.C.I. para un/a alumno/a 

determinado, unha vez esgotadas as medidas ordinarias de intervención 

educativa.: permanencia dun ano máis no mesmo nivel, reforzo educativo 

As Adaptacións Curriculares necesitarán autorización da inspección 

educativa correspondente. 

• Serán elementos do currículo susceptibles de modificacións 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 
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avaliación, que poderán adaptados complementados, modificados e mesmo 

suprimidos. 

• Estarán dirixidos a alumnos e alumnas que por diversas razóns 

educativas, sociais, culturais, por padecer déficit de calquera orden ou por 

posuír cualidades excepcionais, non poden segui-lo proceso ordinario de 

ensino- aprendizaxe sen medidas de modificación esencial do currículo de 

referencia. 

• O seu deseño e desenvolvemento será responsabilidade do profesor 

ou profesora que imparte a área ou materia ó alumno, co asesoramento do 

responsable da orientación educativa do centro.e, se é o caso de calquera 

outro profesional que participe na atención ó devandito alumno. 

• Terán a duración mínima dun ciclo educativo. 

• O seu desenvolvemento realizarase integrado, na medida do posible, 

nas accións educativas ordinarias do grupo de alumnos de referencia. 

Proceso de elaboración : 

- Para levar a cabo unha Adaptación Currícular en calquera das áreas 

ou materias do currículo , os centros deberán realizar unha avaliación 

diagnóstica na que se recollerán os datos relevantes sobre a situación socio-

familiar do alumno e sobre o seu proceso de aprendizaxe, aportados tanto polo 

equipo educativo responsable do alumno, como pola orientadora do centro ou 

calquera outo profesional que estea participando na atención ó devandito 

alumno. 

- Os centros deberán realizar unha reunión coordinada polo xefe de 

estudios á que asistirá  a orientadora, ó titor , os profesores que imparten as 

áreas ou materias que se consideran obxecto da A.C. Nesta reunión decidirase 

a pertinencia da Adaptación Curricular, así como aqueles elementos do 

currículo que , se é o caso, deberán ser modificados. 

- Elaborarase a adaptación do currículo de referencia nas áreas ou 

materias acordadas. 



17 
 

- A avaliación diagnóstica, o documento de adaptación curricular e o 

informe do servición da inspección educativa formarán parte do expediente do 

alumno ou alumna e terán carácter confidencial. 

- A avaliación destes alumnos/as realizarase tendo en conta os 

criterios de avaliación da ACIS. O profesor/a que realice a ACIS deberá 

elaborar un informe ao final de curso do progreso realizado polo alumno/a o cal 

formará parte da ACI e que será coñecido pola familia. Trimestralmente 

informarase á familia. Para efectos de promoción o referente son os obxectivos 

establecidos na súa Adaptación curricular, tal como se sinala na orde de 23 de 

novembro  de 2007 (DOG  30 de novembro 2007) pola que se regula a 

avaliación na Educación na Educación Primaria na Comunidade Autónoma de 

Galicia, así como nas ordes de desenvolvemento da implantación  da Primaria. 

Reflectirase como ACS no expediente academico do/a alumno/a.  

Revisión: 

As A.C.I.s revisaranse periodicamente , polo menos unha vez ao remate 

de cada curso. As posibles modificacións só requerirán unha nova autorización 

no caso de que se produzan en referencia ós obxectivos e ós criterios de 

avaliación do ciclo sobre o que se elabora a A.C. 

 c) A flexibilización da duración de ciclos ou etapa: O alumnado con 

necesidades educativas especiais poderá ser obxecto de medidas de 

flexibilización da súa escolarización, para o que será necesaria a autorización 

da inspección educativa, tal como se recolle na 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 non universitario con 

necesidades educativas especiais.   

Para tal fin, será imprescindible a constatación da aplicación previa 

doutras medidas de adaptación curricular ou organizativas previstas para a 

atención do alumnado con n.e.e.  

Na educación infantil poderase aumentar ou reducirse excepcionalmente 

nun ano máis respecto do disposto con carácter xeral. En ningún caso será 

posíble permanecer nesta etapa máis alá do ano natural no que se cumpran os 

sete anos.  
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Na educación primaria, poderase aumentar ou reducirse 

excepcionalmente nun ano con respecto do disposto con carácter xeral. No 

caso de non ter permanecido un ano máis na educación infantil será posíble 

aumentar un segundo ano con carácter excepcional. En calquera caso, non se 

poderá continuar na educación primaria máis alá do ano natural no que se 

cumpran quince anos.  

Para acollerse ás flexibilizacións a dirección do centro presentará a 

oportuna solicitude na correspondente delegación provincial, onde se 

acompañará a seguinte documentación :  

- Informe que xustifique a necesidade da medida, elaborado polo 

Departamento de Orientación.  

- Conformidade expresa dos pais ou titores legais do alumno.  

- Certificación académica.  

- Proposta de adaptación do currículo. 

d) Apoio do profesorado especialista en pedagoxía terapéutica e/ou en 

audición e linguaxe: (D374/96 art. 84)  ademais da atención docente que lle 

corresponde prestar ós alumnos en función das súas necesidades, desenvolverá: 

� Coordinar, en colaboración co xefe de estudos, as cuestións relacionado coa 

educación e a súa estanza no centro dos alumnos con algún tipo de minusvalía 

física, psíquica ou sensorial 

� Colaborar coa CCP na elaboración de plans de actuación respecto ó alumnado 

con NEE 

� Orientar ao profesorado que imparte docencia con los alumnos con NEE, así como 

a eles mesmos e a os seus pais sobre cuestiones de interese para o seu 

desenvolvemento. 

� Colabora co profesor titor e co resto do profesorado na elaboración de AC e no seu 

seguimento e na súa avaliación. 
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� Aquelas outras funcións que se lle poidan asignar no ámbito de apoio ó alumnado 

con NEE. 

e)   Grupos de adaptación da competencia curricular: “son agrupamentos 

flexibles que terán por finalidade, a través dunha atención indvidualizada, o 

progreso na súa competencia curricular, de xeito que se lle posibilite a plena 

incorportación nas actividades de aprendizaxe pertencentes ó curso no que se 

atope escolarizado” (Orde 20 de febreiro de 2004 polo que se establecen as 

medidasde atención específica ó alumnado procedente do extranxeiro)  
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5.  DETERMINACIÓN DOS CRITERIOS PARA A ORGANIZACIÓN  E 

DISTRIBUCIÓN DOS RECURSOS E A APLICACIÓN DAS MEDIDA S 

PROPOSTAS 

MEDIDAS ORDINARIAS  : 

• Medidas de apoio e reforzo educativo proporcionadas polo profesor/a  

titor/a no seu grupo e que deseña e aplica con aqueles alumnos/as que teñen 

certas dificultades para conseguir os obxectivos e contidos das diferentes 

áreas.  

 O profesorado con dispoñibilidade horaria  ocuparase tamén do 

alumnado con necesidade de reforzo educativo, previo consenso entre o/a 

titor/a e a xefatura de estudos. Deste reforzo educativo o/a titor/a informará ás 

familias. 

 

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS. CRITERIOS PRIORITARIOS DE 

INTERVENCIÓN 

Criterios para a organización do profesorado de apo io: 

 A proposta de organización da atención ao alumnado por parte do 

profesorado de PT e/AL e de ser o caso, doutros profesionais específicos, será 

realizada pola xefatura do departamento de orientación, de acordo cos criterios 

establecidos neste plan e que se indican a continuación, contando coa 

participación do profesorado titor do alumnado e do propio profesorado de 

pedagoxía terapéutica e/ou audición e linguaxe. Esta proposta de organización 

da docencia  será elevada á Xefa de Estudos para a súa aprobación. 

Os apoios de especialistas de Pedagoxía Terapeútica e Audición e linguaxe 

serán priorizados do  seguinte xeito: 

1º.-Atenderase ao alumnado con necesidades educativas 

especiais,diagnosticados  polo Equipo Específico de Orientación, Saúde Mental 

e/ou organismos correspondentes,  teñan ou non unha A.C. 

2º.- Atenderase ao alumnado con A.C. 
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3º.- Continuaráse cos apoios iniciados, priorizando os cursos baixos, no eido 

de poñer en práctica medidas de detección temperá e preventivas. 

4º.- Atenderáse primeiro ao alumnado con necesidade específica de apoio 

educativo  que xa agotara a medida da repetición de curso. 

5º.- En E. Infantil os apoios levaranse a cabo principalmente polo profesorado 

especialista en  audición e linguaxe  dirixido a compensar a incidencia daqueles 

factores que pudieran dificultar o óptimo desenvolvemento dos nenos/as nos 

primeiros anos da súa vida. 

6º.- Prevención de dificultades.  

 

Criterios para a organización do persoal auxiliares  educativas 

(coidadoras)  atenderán prioritariamente ao alumnado con discapacidade 

motórica para favorecer a autonomía nos diferentes espazos do centro 

educativo. O horario de atención e a proposta de apoio ao alumnado será 

elaborado  pola orientadora en coordinación co profesorado- titor de dito 

alumnado.  A proposta será elevada a Xefatura de Estudos para a súa 

aprobación. 
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6. CONCRECIÓN DAS ACTUACIÓNS DOS DISTINTOS PROFESIO NAIS EN 

RELACIÓN COAS MEDIDAS DESEÑADAS PARA O CENTRO.  

 

Profesionaisl Medida Actuación 

 

 

 

 

 

Mestres titor 

Plan de Acción Titorial Posta en práctica, seguimento e 

valoración 

Programación de aula Elaboración, posta en práctica, 

seguimento e valoración. 

Xunta de avaliación do seu grupo. Presidir e coordinar. 

Levantar acta. 

Plan de Acollida e Adaptación Concreción e Implementación. 

ACI/ACS 

Refuerzo Educativo 

Coordinación, elaboración e 

implementación 

Plan de Transición a Secundaria Implementación e seguimento 

Avaliación Psicopedagóxica Solicitude ó DO, información ás 

familias. 

Colaboración co DO. 

Apoios educativos Colaborar na organización. 

Atención directa. 

 

 

Mestre de apoio, 

PT, AL. 

ACI / ACS 

RE 

Colaborar na elaboración e 

implementación. 

Apoios educativos. Colaborar na organización. 

Atención directa 

Avaliación Psicopedagógica. Colaboraciónn 
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Mestres sen 

titorias 

ACS/ACI 

RE 

Elaboración e implementación 

Apoios educativos Colaborar na organización. 

Atención directa 

Avaliación Psicopedagóxica Colaboración 

 

 

 

 

 

 

Xefatura do 

Departamento de 

Orientación 

Avaliación Psicopedagóxica Elaboración. 

Solicitude de colaboración do EOE 

ou doutras institucións/servizos. 

Plan de Transicción a Secundaria Coordinación co IES e seguimento 

Plan de Acción Titorial Aseoramento  

Programacións curriculares Asesoramento 

ACI/ACS 

RE 

Asesoramento e colaboración na 

elaboración 

Apoios educativos Elaboración da proposta de 

organización dos mesmos 

Plan de Orientación Redacción. 

Concreción de actuacións da 

xefatura para o curso 

Plan Xeral de Atención á 

Diversidade 

Redacción da concrecións anuais. 

 

 

Equipo Directivo 

 

 

Programacións currriculares Inclusión na PXA 

Plan Xeral de Atención á 

Diversidade  

Responsable do desenvolvemento, 

seguimento e avaliación. 

Medidas extraordinarias de 

atención á diversidade 

Auotrización ou solicitude de 

autorización onde corresonda. 
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Departamento de 

Orientación 

Plan Xeral de atención á 

Diversidade 

Elaboración e concreción anual, 

implementación 

Plan de Orientación Elaboración e concreción anual, 

implementación 

Plan de Acción Titorial Seguimento e valoración 

Comisión de 

Coordinación 

Pedagóxica 

Plan Xeral de Atención á 

Diversidade 

Elaborar directrices do Plan Xeral de 

Atención á Diversidade. 

 

Xunta de 

Avaliación 

Plan Xeral de Atención á 

Diversidade 

Propoñer ó alumnado que deberá 

seguir unha ACI no seguinte 

ciclo/etapa educativa e asegurarse de 

que se cumpren os requisitos para tal 

decisión. 

Propoñer cambios na adscripción do 

alumnado no cambio de ciclo ou de 

etapa educativa. 

 

Claustro 

Plan Xeral de Atención á 

Diversidade 

Propoñer o plan ao consello escolar 

 

Consello Escolar 

Plan Xeral de Atención á 

Diversidade 

Aprobación 
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7. MECANISMOS DE COORDINACIÓN E COLABORACIÓN INTERN OS, ASÍ 

COMO CON OUTRAS ETAPAS EDUCATIVAS E COS CENTROS 

ADSCRITOS OU DE ADSCRICIÓN 

 

A LOE sinala que é preciso o “esforzo compartido de toda a comunidade 

educativa” por iso é moi necesario poñer en práctica diferentes mecanismos de 

coordinación e colaboración cos diferentes membros da comunidade educativa. 

 

MECANISMOS DE COORDINACCIÓN E COLABORACIÓN INTERNOS   

 

A orientadora reuniráse unha vez á semana con cada titor, nun horario 

establecido a tal fin para coordinar as distintas medidas de apoio e asesorar 

sobre o desenvolvemento do plan de acción titorial. Realízanse reunións de 

coordinación co profesorado de apoio e/ou a orientadora para revisar as 

medidas adoptadas co alumnado con necesidade específica de apoio 

educativo.  

Nas reunións da C.C.P. recolleránse suxestións e avaliaránse os 

resultados das medidas adoptadas coa finalidade de realizar seguemento do 

plan de atención á diversidade. 

O equipo directivo nas súas reunións, contemplarán o desenvolvemento 

do plan de atención á diversidade, levando a concreción anual á PXA. 

 

 

MECANISMOS DE COORDINACIÓN E COLABORACIÓN CO CENTRO  

ADSCRITO 

En canto aos mecanismos de coordinación co IES adscrito,  terán como 

principal obxectivo a potenciación da coordinación docente entre os centros 

nos que vaia a continuar estudos os alumnos, e o establecemento de accións 

que favorezan o tránsito da etapa de educación primaria á secundaria. 

Seguindo esta idea, o CEIP Juan Fernández Latorre, en colaboración co 

I.E.S. Monte das Moas, ao que está adscrito, prepara o Plan de Aproximación 

a Secundaria , a desenvolver  no último trimestre do curso, e para o terceiro 

ciclo de primaria.                   
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Este Plan comeza xa en 5º curso de primaria, coa aplicación e 

corrección  por parte da orientadora, da Batería de Aptitudes Diferenciais e 

Xerais BADYG E 3. 

Da análise dos resultados obtidos, por grupo clase e alumnos, e 

tomando como referencia os perfís individuais que se obteñen coa súa 

aplicación, se determina, conxuntamente coa titora, aquelas áreas que deben 

ser traballadas de xeito máis sistemático ou específico. 

Por último, prepárase co I.E.S. ao que está noso centro adscrito, 

a”Xornada de Presentación ” do Instituto aos futuros alumnos e aos seus pais. 

Convócanse a unha reunión, onde lles presentan o centro, explícaselles a súa 

historia, os seus órganos de goberno, as ensinanzas que imparten, os recursos 

que posúen, e os servizos docentes e actividades que desenvolven. 

Por outra banda, en coordinación coa orientadora do I.E.S., a 

orientadoras e o profesorado-titor de sexto facilitamos información sobre o 

alumnado do centro, e a súa estadía na etapa de primaria: reforzos que 

necesitaron, intervencións específicas, solicitude de alumnos para programas 

de ámbitos educativos, ou agrupamentos flexibles....Ademáis, como 

corresponde,  enviamos aqueles informes de avaliación psicopedagóxica 

correspondentes aos alumnos que rematan a etapa, e que así o necesitaron. 
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8. CANLES DE COLABORACIÓN COAS NAIS, PAIS OU TITORE S E 

TITORAS LEGAIS DO ALUMNADO E COS DIFERENTES SERVIZO S 

EXTERNOS AO CENTRO  

 

CANLES DE COLABORACIÓN COAS FAMILIAS 

As familias estarán informadas dende o primeiro momento que se 

contemple unha medida de atención á diversidade, sexa reforzo educativo ou 

Adaptaciones curriculares. Como norma xeral o profesor/a titor/a manterá 

informada ás familias. No caso das A.C. e os reforzos educativos con apoio das 

especialistas (PT e .L.) a información será coordinada tamén polo 

Departamento de Orientación. 

Informarase ás familias  de que a Avaliación Psicopedagóxica que se 

pode levar a cabo nalgún caso de interese, tan só constitúe un proceso de 

recollida de información acerca das características individuais do alumno/a e do 

seu contexto sociofamiliar e escolar  que resulten relevante para axusta-las 

respostas educativas ás súas necesidades. 

 

CANLES DE COLABORACIÓN COS SERVIZOS EXTERNOS Ó CENT RO 

EQUIPO DE ORIENTACIÓN ESPECÍFICO 

Solicitude de asesoramento, información ou intervención do Equipo de 

Orientación Específico de A Coruña, segundo o procedemento e modelo 

existente..  

 

SERVIZOS DE SAÚDE 

Colaborar e solicitar información dos servizos do CHUAC (Saúde Mental, 

Rehabilitación, Atención Tempera.....) ou de calquera outro profesional que 

atenda ao alumnado do Centro e que solicite a nosa colaboración (logopeda, 

foniatra...). 

Noso centro como centro de matriculación preferente de alumnado motórico 

mantén unha coordinación máis  estreita  coa Unidade de Atención Temperá do 

Hospital Materno Infantil: Entrevistas co equipo médico-sanitario de 

información, coordinación e planificación. Tamén recibimos apoio e 

asesoramento técnico (adaptación do posto escolar, facilitar os 
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desprazamentos, autonomía persoal…) no propio centro educativo o na 

Unidade. 

SERVIZOS MUNICIPAIS 

Mantemos coordinación con varios centros sociais (especialmente o do 

Castrillón) para intercambiar  información e coordinar programas asistenciais 

e/ou de apoio escolar aos que asisten  alumnado do centro. Mantemos 

contactos periódicos cos servicios sociais e o equipo de menores para acordar 

pautas de actuación nos casos de alumnos/as con diferentes problemáticas 

sociofamiliares (absentismo escolar, problemas socioeconómicos…). 
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9. PROTOCOLOS PARA A SOLICITUDE E/OU AUTORIZACIÓN D AS 

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 

Cando un alumno/a precise de medidas extraordinarias de atención 

á diversidade, sinaladas no punto 4 deste plan, o/a mestre-titor/a 

informará á familia da necesidade das mesmas, podendo contar coa 

colaboración do Departamento de Orientación, e se iniciarán as 

actuacións pertinentes segundo o determinado na normativa vixente: 

• Adaptacións Curriculares individualizadas: orde do 6 de Outubro de 

1995 (DOG do 7 novembro 1995). 

• Grupos de adaptación da competencia curricular (regulados pola 

orde 20 febreiro 2004, DOG 26 febreiro 2004). 

• Medidas de flexibilización da duración do periodo de escolarización 

obrigatoria segundo o disposto na Orde do 27 de decembro de 

2002 (DOG do 30 xaneiro 2003) para alumnado con NEE; e na 

Orde do 28 de Outubro de 1996 (DOG 28 novembro 1996) para 

alumnado con altas capacidades. 

A familia deberá manifestar por escrito a súa conformidade ou non 

coa medida proposta, podendo do mesmo xeito facer constar aqueles 

feitos que estime relevantes. 

• Adaptación curriculares de acceso, para aportar recursos, materiais 

ou de comunicación que faciliten o desenvolvemento do currículo 

ordinario ou dun currículo especial: para a solicitude de materias 

como ordenadores requirírase dende a dirección a administración 

pertinente o necesario. 

• O profesor/a titor/a que detecte dificultades de aprendizaxe, en calquera 

momento do curso académico, poderá solicitar a valoración do/a 

alumno/a .  á orientadora que levará a cabo as accións de avaliación 

psicopedagóxica de carácter máis específico, 

 



30 
 

10. PROCESOS DE SEGUIMENTO, AVALIACIÓN E  MELLORA D O PLAN 

O seguimento e a avaliación de todos os elementos do plan constitúen 

un proceso básico no axuste e na mellora da atención á diversidade. 

Este Plan de Atención a Diversidade é un documento flexible, aberto as 

modificacións que xurdan, primeiro da Administración xa que estamos a espera 

do Regulamento Orgánico de Centros e das circunstancias e accións que 

poidan plantexarse. As memorias anuais do D.O. nos servirán de indicador  

para a súa posible  modificación. 

Ao final de cada curso, de acordo cos datos do proceso de 

seguimento e avaliación, o departamento de orientación de cada centro 

elaborará a correspondente memoria do plan xeral de atención á diversidade, 

establecendo, de ser o caso, as pertinentes propostas de mellora. Esta 

memoria incorporarase á memoria do departamento de orientación e, en 

consecuencia, á memoria anual do centro. 

 

 


