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1.XUSTIFICACIÓN BASEADA NO CONTEXTO 

  O plan de atención á diversidade aparece por primeira vez recollido no Decreto 

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

dos centros docentes.  A súas xustificación fai referencia a catro eixos fundamentais xa 

que: 

 Diverso (distinto) é cada un dos alumnos e alumnas. 

 Diversa (distinta) é cada familia. 

 Diversos (distintos) somos cada un dos profesores e profesoras. 

 Diverso (distinto) é cada un dos centros educativos, cada comunidade educativa. 

 Por atención á diversidade no sistema educativo enténdese 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 e culturais de todo o alumnado. 

 Educar na diversidade implica asumila e explotar o seu papel enriquecedor, ensinar 

a cada alumna e alumno segundo as súas características, facer un currículo aberto, 

recoñecer e valorar as diferenzas, implicar a toda a comunidade educativa, poñer a 

disposición do alumnado todos os medios necesarios e fundamentalmente, rexerse polos 

principios de inclusión e normalización. Recoñécese a heteroxeneidade como un factor 

positivo e enriquecedor no marco da calidade educativa. 

 O ámbito de actuación do presente Plan será o CEIP FOGAR de Carballo.  

O C.E.I.P. ““FOGAR”” é o máis grande dos colexios que hai na vila de Carballo, creado no 

ano 1970, funciona como centro de Educación Infantil e Educación Primaria estando 

adscrito ó I.E.S. “Alfredo Brañas”.Está situada na R/Vila de Ordes s/n, acolle alumnos/as 

do casco urbano e da parroquia de Bertoa e arredores. O Colexio tamén ven directamente 

influído e determinado polo feito da súa ubicación nunha vila emerxente e vital como é a de 

Carballo, cabeceira dunha bisbarra sobranceira –a de Bergantiños- que xurde como un 

grande polo de atracción humana  económica. 

 Salientable número de alumnos provinte dos movementos migratorios que 

conforman unha realidade social, o que se manifesta nunha fala galego-castelán mixta da 

súa poboación infantil (fala materna).  



O centro conta con servizo de transporte (2 liñas de bus), comedor, biblioteca, pavillón 

deportivo e sala audiovisual. Esta adaptado para a admisión de nenos con mobilidade 

reducida tanto para Educación Infantil como Educación Primaria (dous ascensores e 

ramplas).  

 Durante os últimos anos sufriu o aumento de alumnado e ampliación das  aulas ata 

o punto de albergar actualmente cerca de 800 alumnos. 

Conta con servizo de Comedor e transporte escolar. 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. IDENTIFICACIÓN E VALORACIÓN DAS NECESIDADES 

 

 

Dadas as dimensións do noso centro, a gran cantidade de alumnado con NEAE e os 

recursos persoais dos que dispoñemos, a tarefa das mestras especialistas en AL e PT 

centrarase na atención ao alumnado con NEAE permanentes. 

 

 Por outra banda, trataremos de dar resposta ás necesidades do resto do alumnado 

por medio de apoios por parte dos titores/as, e dos mestres con dispoñibilidade horaria 

sempre tendo en conta que a atención a este alumnado é traballo de equipo, que ten 

carácter procesual, que debe respectar as diferenzas individuais e que basicamente é 

preventiva. A finalidade fundamental é a consecución da autonomía persoal e a madurez 

social do alumnado. 

 

3. REFERENTES LEXISLATIVOS  

 

A. DISPOSICIÓNS DE CARÁCTER BÁSICO 

 Artigo 49 da Constitución Española do 27 de decembro de 1978. (BOE, 29/12/78). 

 Lei 13/1982, do 7 de abril, de integración social dos minusválidos. (BOE, 30/04/82). 

Modificada pola Lei 26/2011, do 1 de agosto. (BOE, 02/08/11). 

 Lei Orgánica 8/1985, de 3 de xullo que regula o dereito á educación de todos os 

españois.(BOE 04/07/85). 

 Real Decreto 943/2003, do 18 de xullo, de flexibilización dos alumnos superdotados 

intelectualmente (BOE, 31/07/03). 

 Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación. (BOE, 04/05/06). 

 

B. ALUMNADO CON NECESIDADE ESPECÍFICA DE APOIO EDUCATIVO (ANEAE) 

 Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación. (BOE, 04/05/06). 

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

diversidade do alumnado dos centros docentes da C. Autónoma de Galicia nos que se 

imparten as ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, de 3 de maio, de 

educación. (DOG, 21/12/11). 

 

B.1. ALUMNADO QUE PRESENTA NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS 

 

B.1.1. Normativa específica 

 Sección 1ª do Título II da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación. (BOE, 



04/05/06).  

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

ensinanzas de réxime xeral. (DOG, 07/11/95). 

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

alumnado dos centros docentes da C. Autónoma de Galicia nos que se imparten as 

ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, de 3 de maio, de educación. (DOG, 

21/12/11). 

 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. (DOG 19/12/1996) 

 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 ensino non 

universitario con necesidades educativas especiais.(DOG 30 de xaneiro de 2002). 

B.1.2. Normativa no ROC e o seu desenvolvemento 

 Artigos 82, 83 e 84 do 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. (DOG, 21/10/96). 

 Capítulo II.3 da Orde do  22 de xullo  de 1997, pola que se regulan determinados 

aspectos de organización e funcionamento das escolas de educación infantil e dos 

colexios de educación primaria. (DOG, 02/09/97). 

 

 

 

B.2. MEDIDAS CURRICULARES E ORGANIZATIVAS 

B.2.1. Normativa xeral 

 Artigo 18 da 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 

ensino non universitario con necesidades educativas especiais.(DOG, 30/01/03). 

 Art. 7.2, 8 e 11 da Orde do 20 de febreiro de 2004 pola que se establecen as medidas 

de atención específica ó alumnado procedente do estranxeiro. (DOG, 26/02/04). 

B.2.2.  Etapa de educación primaria 

 Capítulo II.3 da Orde do  22 de xullo  de 1997, pola que se regulan determinados 

aspectos de organización e funcionamento das escolas de educación infantil e dos 

colexios de educación primaria. (DOG, 02/09/97). 

 Artigo 15.2 do Decreto 130/2007, do 28 de xuño, polo que se establece o currículo da 

educación primaria na C. Autónoma de Galicia. (DOG , 09/07/07). 

B.3. PLAN XERAL DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 



 Artigos 10-14 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, de 3 

de maio, de educación. (DOG, 21/12/11). 

C. ESCOLARIZACIÓN ALUMNADO CON NEAE 

C.1.  LEXISLACIÓN DE DESENVOLVEMENTO DA LOE 

C.1.1.Normativa xeral 

 LOE: Artigo 71.4, 72.5, 74, 77, 84 e seguintes. 

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

centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de 

segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria 

obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de 

educación. (DOG 26/12/2012). 

 ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a 

admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que 

impartan ensinanzas de 2o ciclo de educación infantil, de educación primaria, de 

educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, 

do 3 de maio, de educación 

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

diversidade do alumnado dos centros docentes da C. Autónoma de Galicia nos que se 

imparten as ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, de 3 de maio, de 

educación. (DOG, 21/12/11). 

 Artigos 41, 47 e 94 da Lei 3/2011, do 30 de xuño, de apoio á familia e á convivencia 

de Galicia. (DOG,13/07/11). 

C.2.  LEXISLACIÓN ANTERIOR Á LOE 

  Capítulo IV da Orde do 31 de outubro de 1996 pola que se regula a avaliación 

psicopedagóxica dos alumnos con necesidades educativas especiais. (DOG, 

19/12/96). 

 Artigos 41, 47 e 94 da Lei 3/2011, do 30 de xuño, de apoio á familia e á convivencia 

de Galicia. (DOG, 13/07/11). 

 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 ensino 

non universitario con necesidades educativas especiais. (DOG, 30/01/03). 

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

para flexibilizala duración do período de escolarización obrigatoria dos alumnos con 

necesidades educativas especiais asociadas a condicións persoais de sobredotación 

intelectual. (DOG, 28/11/96). 

C.3.  ALUMNADO CON INCORPORACIÓN TARDÍA AO SISTEMA EDUCATIVO 

C.3.1.  Normativa xeral de carácter básico 

 Artigos 78 e 87 Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación. (BOE, 04/05/06). 



 Artigo 9 da Lei Orgánica 2/2009, de 11 de decembro, de reforma de la Lei Orgánica 

4/2000, de 11 de xaneiro, sobre dereitos e liberades dos estranxeiros en España e a 

súa integración social. (BOE,12/12/09). 

C.3.2.  Normativa específica da Comunidade Autónoma de Galicia 

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

específica ó alumnado procedente do estranxeiro. (DOG, 26/02/04). 

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

centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de 

segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria 

obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de 

educación. (DOG 26/12/2012). 

 ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a 

admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que 

impartan ensinanzas de 2o ciclo de educación infantil, de educación primaria, de 

educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, 

do 3 de maio, de educación 

 Artigo 15.3 do Decreto 130/2007, do 28 de xuño, polo que se establece o currículo da 

educación primaria na C. Autónoma de Galicia. (DOG , 09/07/07). 

C.4. FLEXIBILIZACIÓN DA ESCOLARIZACIÓN 

C.4.1. Normativa de carácter básico 

 Orde do 24 de abril de 1996 pola que se regulan as condicións e o procedemento para 

flexibilizar, con carácter excepcional, a duración do período de escolarización 

Obrigatoria dos alumnos con necesidades educativas especiais asociadas a 

condicións persoais de sobredotación intelectual. 

 Real Decreto 943/2003, do 18 de xullo, polo que se regulan as condicións para 

flexibiliza-la duración dos diversos niveis e etapas do sistema educativo para os 

alumnos superdotados intelectualmente.(BOE, 31/07/03). 

 Artigos 74. 1 da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación. (BOE, 04/05/06). 

C.4.2.  Normativa da Comunidade Autónoma de Galicia 

 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. (DOG, 28/11/96). 

 Artigo 26 e seguintes da 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 ensino non universitario con necesidades educativas especiais. (DOG, 

30/01/03). 

 Artigo 17 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, de 3 de maio, de 

educación. (DOG, 21/12/11). 



 

D. AUXILIARES TÉCNICOS (COIDADORES) E AS SÚAS FUNCIÓNS 

  Resolución do 18 de decembro de 1986 da Dirección Xeral de Traballo pola que se da 

publicidade ó Convenio colectivo para o persoal laboral de educación especial. (BOE, 

16/01/87). Substituída pola Resolución do 23 de outubro de 1991. (BOE, 12/11/91) 

 

4. DETERMINACIÓN DOS OBXECTIVOS 

 

A modo xeral os obxectivos  deste plan serían: 

 

 Aceptar a evidencia de que ós alumnos poden acceder ó curriculum de formas 

diversas, con ritmos diversos e con resultados tamén diferentes. 

 Asumir a idea de que non existen “especialistas” en atender a diversidade. A 

responsabilidade as respostas é do profesorado, cos apoios e asesoramento que 

sexan necesarios e posibles. 

 Comprender que as principais decisións de resposta a diversidade, deben ser 

tomadas en distintos niveis e con diferentes instrumentos de planificación educativa 

dos centros: Proxecto Educativo, concrecións Curriculares e Programacións. 

 Asumir que en última instancia, o problema de responder de forma axeitada a 

diversidade de alumnos e alumnas, pasan por unha actitude positiva fronte as 

necesidades de todos eles e por un propósito constante de mellorar a Calidade da 

ensinanza no noso centro educativo. 

 

Pero, dun xeito máis específico concretaranse en: 

 

1) Adecuar o desenvolvemento da acción educativa á diversidade do alumnado. 

2) Establecer criterios pedagóxicos que orienten a adopción de decisións respecto do 

alumnado con necesidade específica de apoio educativo.  

3) Optimizar o uso dos recursos do centro na procura da mellora da eficiencia e calidade 

dos procesos educativos.  

4) Deseñar respostas educativas e planificar actuacións para a atención á diversidade e 

ao alumnado con necesidade específica de apoio educativo.  

5) Favorecer a participación das familias e implicalas no proceso educativo dos seus fillos 

e fillas. 

6) Promover a colaboración e coordinación con profesionais e institucións externas ó 

centro. 

7) Garantir o máximo grao de integración ao alumnado NEAE en base á proposta 

curricular segundo as súas posibilidades 

 

 

 



5. DESCRICIÓN DAS ACTUACIÓNS, MEDIDAS E OU PROGRAMAS PARA A 

ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

 VALORACIÓN INICIAL E VÍAS DE ACTUACIÓN 

Co obxecto de nos axustar o máximo posible á realidade dos nosos alumnos, acordamos 

realizar unha valoración das súas características segundo os seguintes parámetros: 

 

 Que valorar: 

- Rendemento do alumno no curso anterior. 

- Personalidade. 

- Afeccións e intereses.  

- Situación económica e cultural da familia. 

 Como obter a información: 

- Informes de titores anteriores. 

- Cuestionario previo aos alumnos. 

- Entrevista individual. 

- Cuestionario aos pais. 

- Entrevista cos pais. 

 

Deste xeito, o centro prevé distintas vías de resposta ante o amplo abano de capacidades, 

estilos de aprendizaxe, motivacións e intereses dos alumnos.  

 

 MEDIDAS ORDINARIAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

1. ADAPTACIÓNS CURRICULARES NON-SIGNIFICATIVAS 

 Aconséllase o seu uso cando as dificultades de aprendizaxe non son moi 

importantes. As características fundamentais deste tipo de medidas son as seguintes: 

 

- Non precisan dunha organización moi diferente da habitual. 



- Non lles afectan aos compoñentes prescritivos do currículo. 

 

 Aínda que en cada unha das áreas se aplicarán de forma específica unha serie de 

medidas concretas que permitan a adecuación ás diferenzas individuais dos alumnos, 

quixemos establecer unha serie de pautas ou directrices xerais que actúen como marco de 

referencia para o conxunto do profesorado e que sirvan para unificar as actuacións de 

cada profesor. 

 

 Programación de contidos e actividades.  

 Unha medida aplicable pode ser a diferenciación de niveis nos contidos e nas 

actividades. Esta diferenciación de niveis responderá tanto ás distintas capacidades e 

estilos de aprendizaxe coma aos diverxentes intereses e motivacións dos alumnos. 

 

- Contidos. 

Dentro do conxunto de contidos que lle asignaramos para a súa aprendizaxe por 

parte dos alumnos a cada área e curso, estableceremos unha diferenciación entre 

información básica e información complementaria. É dicir, en primeiro lugar fixaremos 

un corpo de contidos esenciais que deben ser aprendidos por todos para alcanzar os 

obxectivos previstos. A partir de aí, consideraremos outra serie de contidos que 

poderán ser traballados ou non en función das peculiaridades e das necesidades de 

cada alumno. 

 

- Actividades. 

As actividades organizaranse por categorías en función da súa distinta finalidade. Por 

un lado, contemplaremos actividades de reforzo, de consolidación daquelas 

aprendizaxes que consideramos básicas; para iso, o nivel de dificultade das tarefas 

propostas estará en consonancia coa asequibilidade media que caracteriza a 

información esencial. Por outro lado, deseñaremos outro tipo de actividades máis 

diversificadas que impliquen ben unha complexidade maior, ben unha ampliación da 

perspectiva do tema traballado. 

 

 



 Metodoloxías diversas. 

 O mellor método de ensinanza para alumnos cunhas determinadas características 

pode non selo para alumnos con características diferentes e á inversa. É dicir, os 

métodos non son mellores ou peores en termos absolutos, senón en función de que o 

tipo de axuda que ofrecen responda ás necesidades que en cada momento demandan 

os alumnos. 

 As adaptacións na metodoloxía didáctica son un recurso que se pode introducir na 

forma de enfocar ou presentar determinados contidos ou actividades, como 

consecuencia de diversas circunstancias: 

- Os distintos graos de coñecementos previos detectados nos alumnos. 

- A existencia de diferentes graos de autonomía e responsabilidade entre os alumnos. 

- A identificación de dificultades en procesos anteriores con determinados alumnos. 

- etc. 

 

 Estas modificacións non deberían producirse só como resposta á identificación de 

dificultades, senón como prevención das mesmas. 

 Material didáctico complementario. 

 A utilización de materiais didácticos complementarios permite axustar o proceso de 

ensinanza e aprendizaxe ás diferenzas individuais dos alumnos. De forma xeral, este 

tipo de material persegue catro obxectivos: 

- Consolidar contidos nos que a súa adquisición por parte dos alumnos supón unha 

maior dificultade.  

- Ampliar e afondar en temas de especial relevancia para o desenvolvemento da área.  

- Practicar habilidades instrumentais ligadas aos contidos de cada área. 

- Enriquecer o coñecemento daqueles temas ou aspectos sobre os que os alumnos 

mostran curiosidade e interese. 

 



 Agrupamentos flexibles e ritmos diferentes. 

 A organización de grupos de traballo flexibles no seo do grupo básico permite o 

seguinte: 

- Que os alumnos poidan situarse en distintas tarefas. 

- Propoñer actividades de reforzo ou ampliación segundo as necesidades de cada 

grupo. 

- Adaptar o ritmo de introdución de novos contidos. 

 

Este tipo de adaptacións require unha reflexión sobre dous aspectos: 

- As aprendizaxes básicas e imprescindibles para seguir progresando. 

- A incorporación dunha avaliación que detecte as necesidades de cada grupo. 

 

2. Reforzo educativo. 

Dirixida a aqueles alumnos que, con modificacións do currículo que no afecten aos 

obxectivos, contidos, criterios de avaliación e, de ser o caso, as competencias básicas, 

poden superar as súas dificultades e seguir o proceso ordinario de ensino- aprendizaxe. 

 Elaborado e desenvolto polo profesor que imparte docencia ao alumno na área 

obxecto de reforzo no contexto escolar ordinario. Para este reforzos contamos coa  

colaboración de profesorado ordinario con dispoñibilidade horaria ou, se é o caso, 

de profesorado de PT ou AL.  

 

 

Condicións para unha atención efectiva: 

O centro parte da constatación de que os alumnos con dificultades de aprendizaxe 

aprenden, basicamente, da mesma forma ca o resto. É dicir, os axustes metodolóxicos 

van responder a uns principios e unhas consideracións sobre a aprendizaxe que son 

comúns a todos os alumnos.  

Non obstante, convén poñer a énfase na planificación máis rigorosa e minuciosa, na 

flexibilidade, na metodoloxía activa e na globalización. Dentro deste contexto 

metodolóxico fíxanse unha serie de medidas especialmente beneficiosas: 

- O traballo nun pequeno grupo. 



- As visitas e as saídas ao contorno. 

- O uso do ordenador e de diversidade de materiais e recursos. 

 

a) Espazos. 

Para favorecer o proceso de integración -normalización e para crear as condicións 

óptimas para o fomento de interaccións ricas e fluídas, prevense as seguintes medidas: 

- Salas para as actividades de apoio específico. 

- Posibilidade de modificar a aula e de crear máis dun espazo. 

 

b) Tempos. 

A xestión do tempo guiarase por dous criterios: a adaptación ás peculiaridades especiais 

de cada alumno e a flexibilidade horaria. Así, algunhas actividades requirirán tempos 

máis prolongados (talleres, saídas etc.) e outras máis reducidos, debido á fatiga, falta de 

concentración ou outros motivos. 

 

3. OUTRAS MEDIDAS 

 Programas de enriquecemento curricular. 

 Programa de reforzo nas áreas instrumentais básicas. 

 Programas de recuperación. 

 Programas específicos personalizados. 

 Programas de habilidades sociais. 

 

 

 MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 

1. Adaptación curricular significativa (ACS) 

 Consiste na modificación dun ou de máis elementos prescritivos do currículo 

(obxectivos, contidos, criterios de avaliación). Levarase a cabo, unha vez esgotadas outras 

medidas ordinarias de intervención educativa. A súa duración será de un curso escolar. 



O seu deseño e desenvolvemento será responsabilidade do profesor que imparte a área, 

co asesoramento da orientadora e de calquera outro profesional que participe na atención 

ao alumno. 

 A adaptación revisarase periodicamente, polo menos unha vez o trimestre,, é dicir 

en cada avaliación. 

 Os criterios de avaliación establecidos nas Adaptacións serán o referente 

fundamental para a avaliación  e promoción do alumno.  

 Ao remate do curso, e como resultado do proceso de avaliación, o equipo de 

mestres que imparten docencia en cada grupo, na sesión final de avaliación, decidirá  

sobre a  necesidade de facer unha nova adaptación para o seguinte curso. A decisión será 

adoptada de forma colexiada, primando o criterio da persoa titora. 

 

2. Apoio especializado. 

 

É o apoio temporal dun profesor especialista en audición e linguaxe e/ou en pedagoxía 

terapéutica dentro ou fora da aula ordinaria que ten como destinatarios alumnos con 

necesidade especifica de apoio educativo. 

 

3. Flexibilización do período de escolarización. 

 

Na educación Infantil: 

- A escolarización en educación infantil poderá, excepcionalmente, aumentarse nun ano en 

función das necesidades educativas especiais do alumnado. 

- Poderá reducirse nesta etapa nun ano respecto do establecido con carácter xeral, en 

función das altas capacidades do alumnado. 

- En ningún caso se poderá permanecer en educación infantil máis alá do ano natural en 

que se cumpran os sete de idade nin comezar a educación primaria antes do ano natural 

en  que se cumpran os cinco anos. 

-Cando en educación infantil se opte pola permanencia dun alumno con necesidades 

educativas especiais un ano máis no primeiro ciclo, a súa incorporación ao segundo ciclo 

realizarase ao primeiro curso dese ciclo, aínda que non se axuste ás condicións de idade 

requiridas con carácter xeral.  

 

 



 

Na Educación primaria 

 

- A  escolarización en educación primaria  poderá, excepcionalmente, aumentarse nun ano 

en función das necesidades educativas especiais do alumnado. 

-Poderá reducirse nesta etapa nun ano respecto do establecido con carácter xeral, en 

función das altas capacidades do alumnado. 

-En ningún caso se poderá permanecer en educación primaria máis alá do ano natural en 

que se cumpran os quince anos de idade nin comezar a educación secundaria antes do 

ano natural en que se cumpran os dez anos 

 

4. Agrupamentos flexibles 

Desenvolveranse na educación primaria e terán carácter temporal. É unha medida de 

apoio para o alumnado con dificultades de aprendizaxe de carácter esencial e polo tanto 

precisa da  autorización da inspección educativa ou da xefatura territorial. 

Ademais dos requisitos anteriores recollidos na normativa, establécense os seguintes: 

- Poderán desenvolverse  agrupamentos  nas áreas  de lingua  castelá/galega e literatura e 

matemáticas. 

- O alumnado non contará con adaptación curricular. 

- Estes alumnos terán no curso anterior avaliación negativa na área para a que se propón o 

agrupamento. 

- O horario semanal do agrupamento flexible poderá ocupar todo ou parte do horario da 

área na que se realiza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



6.  DETERMINACIÓN DOS CRITERIOS PARA A ORGANIZACIÓN E DISTRIBUCIÓN 

DOS RECURSOS E A PLANIFICACIÓN DAS MEDIDAS E PROPOSTAS 

 

 RECURSOS PERSOAIS. 

 

Tendo sempre como referentes os principios de integración, normalización e inclusión, o 

Orientador/a elevará a proposta de organización da docencia para o alumnado con 

necesidade específica de apoio educativo a Xefatura de Estudos.  

Para o deseño desta atención  teranse en conta os seguintes criterios prioritarios, sempre 

de maior a menor necesidade debidamente xustificados con informe médico e ou 

psicopedagóxicos de organismos públicos. Priorizarase a actuación empezando polos 

cursos inferiores : 

 

 

1.- Patoloxías ou síndromes graves  

- P. Cerebral 

- TEA 

- Discapacidade Intelectual (S. Down, Alteracións cromosómicas, R. Mental 

Moderado/Severo,…) 

- Hipoacusia 

- Cegueira 

- Disfasia – Retraso Grave da Linguaxe 

- Alumnado que precisa un SAAC 

- TEL (Trastorno Específico da Linguaxe) 

2. Alumnado con ACS. 

3.  Alumnado con dislexia 

4. Alumnado con Disfemia ou Disglosia grave. 

5. Alumnado que promociona a 2º de EP por imperativo legal sen ter adquirida a 

competencia lectora (mecánica), lectoescritura e competencia numérica. 

6. Alumnado con dificultades na adquisición e desenvolvemento da linguaxe oral: 

- Retraso Simple da Linguaxe  

- Dificultades articulatorias (Dislalia e trastorno fonolóxico ) 

 



7. Alumnado con Dificultades Específicas de Aprendizaxe. 

8. Alumnado con Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividade: diagnosticado, 

con informe médico e con dificultades de aprendizaxe derivadas do seu trastorno. 

 

 

 

 RECURSOS MATERIAIS 

          No caso de alumnado con NEAE será necesario utilizar todos os materiais que 

sexan precisos e non quedarnos co libro de texto e os seus caderniños. Utilizaremos todos 

os espazos do centro (biblioteca, informática, pavillón...) co fin de motivar e buscar unha 

aprendizaxe activa e significativa. Priorizaremos o uso de materiais informáticos  xa que 

son moi motivantes e estimulantes e como a maioría se autoavalían fomentarán a 

autonomía do alumnado e reducirán o nivel de atención demandada ó mestre-titor/a ou 

especialista cando non haxa ningún mestre de  apoio na aula. 

 

 RECURSOS ORGANIZATIVOS 

 O alumnado recibirá apoio na aula ordinaria preferiblemente. Excepcionalmente, 

poderá ser atendido na aula de PT/AL, sempre e cando necesite realizar algunha 

actividade doutro nivel educativo diferente ó que está traballando o grupo -clase, ou o 

normal funcionamento do mesmo poida interferir no contido que se intenta asimilar. 

 Durante o apoio na aula ordinaria, apoiarase a área que corresponda no grupo- 

clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. CONCRECIÓN DAS ACTUACIÓNS DOS DISTINTOS PROFESIONAIS EN RELACIÓN 

COAS MEDIDAS DESEMPEÑADAS NO CENTRO 

  

O éxito do proceso de atención á diversidade pasa polo traballo coordinado e 

cooperativo de todos os implicados, de todo o Equipo educativo esgotando en primeiro 

lugar as posibilidades dun determinado nivel antes de pasar ao nivel seguinte, así como 

esgotar as medidas ordinarias antes de pasar ás extraordinarias. 

A tal fin, empregaranse as seguintes medidas: 

 

 

 COORDINACIÓN DO EQUIPO DOCENTE 

O Equipo de profesores que imparten docencia nun grupo manterán intercambios,  

coordinados polo titor/a correspondente e coa colaboración do Departamento de 

Orientación para: 

-Ter criterios comúns de actuación. 

-Analizar as necesidades educativas do grupo e cada alumno/a. 

-Poñer en común as distintas informacións. 

-Introducir acordos e prioridades nas distintas programacións. 

 AVALIACIÓN INICIAL 

Medida dirixida a todo o alumnado do centro, especialmente ao alumnado de nova 

incorporación e ao comezo da etapa para: 

- Deducir necesidades do grupo e de cada alumno/a. 

- Establecer prioridades de traballo 

- Adoptar outro tipo de medidas para unha mellor atención das necesidades 

detectadas. 

- Adaptaranse as medidas ao nivel de competencia curricular e as necesidades do 

alumnado. 

 



Esta medida será levada a cabo polo profesorado de cada área coa colaboración do 

Departamento de Orientación e/ou profesorado de apoio no caso do alumnado con NEE. 

 

 XUNTAS DE AVALIACIÓN 

Posta en común, coordinada polo respectivo titor/a, do Equipo Docente para analizar o 

proceso ensino -aprendizaxe e, a partir dos datos recollidos,: 

- Tomar decisións conxuntas. 

- Realizar o seguimento do proceso de todo o grupo e de cada alumno/a, 

- Estimar o grao de competencia do alumnado. 

- Valorar o progreso de cada alumno/a e establecer as medidas a adoptar e/ou a 

eficacia das xa adoptadas. 

- Avaliar a adecuación dos obxectivos, contidos e criterios de avaliación ás 

necesidades do alumnado. 

 

 ACCIÓN TITORIAL  

Poñer en práctica as actuacións (alumnado, profesorado e familias) que recolle o Plan de 

Acción Titorial coa colaboración do Departamento de Orientación e coa coordinación da 

Xefatura de Estudos como medida que axuda á personalización e individualización do 

proceso de ensino- aprendizaxe en cada alumno/a. 

 

 EQUIPO DE APOIO 

O profesorado de apoio (PT, DO...) manterá reunións de coordinación co 

orientador/a do centro para planificar e facer seguimento de todos os apoios específicos. 

Este será unha vez a semana. 

Manterá, ademais, contactos sistemáticos cos respectivos titores/as para o seguimento da 

evolución do alumnado no que interveñen.  

A súa intervención coas familias será indirecta, xa que case sempre se canalizarán a 

través do titor/a correspondente. 

 

 



 ORIENTADORA 

É responsable da avaliación psicopedagóxica e da toma de decisións que se leven a cabo. 

Unha vez se poña en marcha a medida de atención á diversidade decidida, que 

preferiblemente debe ser consensuada co Equipo Docente, o seu papel será, 

especialmente, o de coordinar todo o proceso e a todos e todas os implicados.  

De maneira máis específica sinalamos: 

- Coordinar  a planificación e desenvolvemento das actividades de orientación a 

través do Plan Anual de actividades do Departamento de Orientación. 

- Asesorar á CCP proporcionando criterios psicopedagóxicos e de atención á 

diversidade. 

- Colaborar na prevención e detección de problemas de aprendizaxe. 

- Participar na planificación e desenvolvemento das medidas específicas co alumnado 

que o precise. 

- Elaborar a parte formal das Adaptacións Curriculares incorporando as programacións 

do profesorado. 

- Colaborar cos titores/as  na toma de decisións de promoción final de  curso ou 

etapa. 

- Coordinar a avaliación psicopedagóxica do alumnado que o precise, realizando os 

informes pertinentes. 

- Solicitar a intervención do Equipo de Orientación Específico cando sexa preciso. 

- Manter comunicación e colaboración cos servizos externos que actúen sobre o 

alumnado do centro para realizar a coordinación e seguimento das distintas actuacións 

(Servizos Sociais, Atención Temperá, Saúde Mental, UDIAF...).  

 

 

 

 

 

 



8. MECANISMOS DE COLABORACIÓN E COORDINACIÓN  

 

Para establecer as coordinacións precisas con relación ó alumnado con NEAE 

usaranse para tal fin as reunións establecidas legalmente (CCP. ,Claustros, Reunións DO, 

Xuntas de avaliación, Dinamizacións...). Sendo tamén, de gran utilidade, todos os 

documentos recollidos no expediente persoal do alumno, no DO, así como no XADE. 

No referente aos pais,  participan no goberno do centro educativo a través do Consello 

Escolar, organizaranse a través da ANPA e terán estreito contacto cos membros da 

comunidade escolar e, especialmente, cos profesores dos seus fillos e equipo directivo. 

Con respecto ós Servizos Externos: as coordinacións faranse vía correo 

electrónico, telefónico e se fose preciso, en persoa, debido as trabas que dende a 

Administración soen poñer para intercambiar información por escrito. Co fin de facilitar este 

intercambio, desde o centro poderase enviar, sempre  a través da familia, un Informe 

Psicopedagóxico. 

 

9. CANLES DE COLABORACIÓN COAS FAMILIAS/TITORES LEGAIS E COS 

DIFERENTES SERVIZOS EXTERNOS 

 

Facilitaremos a coordinación e o intercambio de información coas familias a través de: 

- Reunións de titoría grupais coas familias. 

- Atención individual do profesorado os Luns de 17 h. a 18 h. 

- Circulares informativas, de centro e/ou titoría. 

- A páxina web do centro 

- Atención individual do equipo directivo no horario establecido ao efecto. 

- Atención individual da orientadora. 

 

O centro potenciará tamén a necesaria colaboración con servizos externos como 

EOE (ver solicitude no anexo), servizos médicos,Servizos Sociais, etc. 

 

 

 

 



10. PROTOCOLOS PARA A SOLICITUDE E/OU AUTORIZACIÓN DAS MEDIDAS 

EXTRAORDINARIAS 

 

1 O titor/a e/ou profesor/a de área, no desenvolvemento das diversas accións 

que implica a avaliación continua, detecta necesidades educativas (retraso, 

alteracións, dificultades, problemas...) nalgún ámbito de desenvolvemento 

nun alumno ou alumna. 

2 Recolle información: avaliación inicial, observación de informes, traballos... 

3 Intercambia información coa familia. 

4 Tenta dar resposta ás necesidades plantexadas con medidas ordinarias de 

forma normalizada. 

5 Se o logra, pecha o ciclo de detección. 

6 Se non o logra, demanda colaboración ó D.O para valorar o caso e 

determinar as medidas educativas a adoptar en función da necesidade que 

presente. 

Para iso farase unha demanda  do mestre á orientadora,  por escrito 

(adxunto en anexo) na que se describen as dificultades atopadas e as 

mediadas tomadas ata o de agora 

 

 No apartado de anexos, achéganse diferentes protocolos que axudan a sistematizar 

todo este procedemento. 

  



11. PROCESO DE SEGUIMENTO, AVALIACIÓN E MELLORA DO PLAN 

Ano Académico:20…….-20…… 
ETAPA:.................. 
CICLO:................... 

ATENCIÓN Á DIVERSIDADE AO LONGO DO CURSO : 
 

 Número de alumnos con RE sen apoio  

 Número de alumnos con  apoio de Pedagoxía Terapéutica  

 Número de alumnos con  apoio de Audición e Linguaxe (AL)  

 Apoio de profesorado do colexio  

o Número de aulas que contan coa colaboración doutro 
profesor 

 

o Número de ANEAE con apoio de profesorado do colexio  

o Outros programas desenvoltos (especificar cales e número 
de alumnos atendidos en cada un deles) 

- Estimulación Linguaxe Oral en EI 
- Charlas de………………………….. en3ºCiclo EP 
-                  
-             
-  

 

 Número de alumnos estranxeiros que foron obxecto dalgunha 
medida curricular ou organizativa de atención específica 

 

 Número de alumnos con ACS  

 Número de alumnos que non promocionaron ao curso seguinte  

 Número de alumnos que promociona obrigatoriamente  

 Número de alumnos propostos para flexibilizar a súa escolaridade 
por sobredotación 

 

 Número de alumnos que flexibilizaron a súa escolarización por 
sobredotación 

 

 Número de alumnos propostos para prolongar a súa escolarización 
en EI 

 

 Número de alumnos que prolongaron a escolarización en EI  

 Número de alumnos propostos para prolongar a súa escolarización 
ao remate de EP 

 

 Número de alumnos que prolongaron a escolarización ao remate de 
EP 

 

 Número de alumnos que se incorporaron a principio de curso  

 Número de alumnos en seguimento por servizos sociais  

 Número de alumnos atendidos por  Menores  

 Número de alumnos beneficiarios do transporte adaptado  

 Número de alumnos atendidos polos Auxiliares Técnicos Educativos 
(Coidadores) 

 

   

( Completarase o cadro incluíndo as medidas de atención á diversidade 
levadas a cabo) 

 

 
                      Asdo: 

 
(Coordinador de nivel) 



12. ANEXOS. 
 

1. FOLLA SOLICITUDE AVALIACIÓN  PSICOPEDAGÓXICA . 

2. CUESTIONARIO PARA AVALIACIÓN PSICOPEDAGÓXICA CUBERTO POLO 

TITOR/A 

3. AUTORIZACIÓN FAMILIAS AVALIACIÓN PSICOPEDAGÓXICA 

4. ACTA PERTINENCIA ACS 

5. AUTORIZACIÓN FAMILIAS ACS 

6. SOLICITUDE DAS FAMILIAS DUNHA COPIA DO INFORME PSICOPEDAGÓXICO 

7. CRITERIOS PRIORITARIOS DE INTERVENCIÓN DO EOE 

8. FOLLA REACTIVACIÓN EOE 
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SOLICITUDE DE INTERVENCIÓN PARA O DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 
Don/a …………………………………………………………………………………………… 
 
Titor/a do nivel-grupo: …………………………………    Curso: 2018/2019 
 
SOLICITA para o/a alumno/a ……………………………………………………………………………………… 
a intervención da responsable do Departamento de Orientación do centro, a fin de que se lle realice una 
avaliación psicopedagóxica. 
Manifesta ademáis que os titores legais do/a alumno/a están informados de que vai ser intervido polo 
departamento de orientación para valorar as súas necesidades educativas. 

 

 
Curso: 
 

Etapa: Data Nacemento: Idade: 

Motivo da Solicitude: 
 
 
 

INFORMACIÓN E DATOS QUE APORTA O/A TITOR/A (familiares, sociales, comportamento, 
nivel de atención…) 
 
É TOTALMENTE NECESARIO QUE DENDE A TITORÍA SE CUBRA O 
CUESTIONARIO QUE SE AXUNTA A ESTE DOCUMENTO, PARA INICIAR O 
PROCESO DE VALORACiÓN DENDE O DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 

 

 
Carballo, a ……………….. de ………………………………………… de 20………. 
          
        O/A Titor/a 
 
 
                                                                                              Asdo.: ……………………………………….. 
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CUESTIONARIO PREVIO A AVALIACIÓN PSICOPEDAGÓXICA 

(A cubrir polo profesor/a autor/a da demanda) 

1. ALUMNO/A: 

1.1. DATOS PERSOAIS 

 APELIDOS E NOME……………………………………………………………………………………………… 

 DATA DE NACEMENTO………………………… 

 NOME DO PAI…………………………………………………. PROFESIÓN……………………………… 

 NOME DA NAI…………………………………………………. PROFESIÓN……………………………… 

 ENDEREZO…………………………………………………………………………………………………………. 

 TELÉFONO DO PAI………………………………. 

 TELÉFONO DA NAI………….…………………… 

 

1.2. DATOS DO CONTORNO SOCIO-FAMILIAR 

 NÚMERO DE IRMÁNS…………………    LUGAR QUE OCUPA…………………. 

FAMILIARES QUE CONVIVEN NA CASA (mencionar de ser o caso separación dos proxenitores ou outra 

circunstancia familiar de importancia) 

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

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

GRAO DE RELACIÓN FAMILIA-TITOR/A-COLEXIO………………………………………………… 

ACUDEN POR      INICIATIVA PROPIA           CONVOCATORIA DO CENTRO                                            

                                                                 NON ACUDEN    

1.3. HISTORIAL ACADÉMICO 

 ASISTIU A GARDERÍA?     SI         NON     NOME DA MESMA……………………………. 

 CURSO ACTUAL……………………………… 

 REPETIU ALGÚN CURSO     SI         NON      

              FLEXIBILIZOU EN INFANTL? SI      NON         

 TEN ADAPTACIÓN CURRICULAR    SI         NON          ¿A QUE NIVEL? 

mailto:ceip.fogar.carballo@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.es/centros/ceipfogarcarballo


TEN ALGUNHA ASIGNATURA SUSPENSA DO CURSO ANTERIOR?    SI        NON     

¿CALES?.................................................................................................................... 

ASISTE CON REGULARIDADE A ESCOLA……………………………………………………………… 

 RECIBE ALGÚN TIPO DE APOIO EXTERNO…………………………………………………………… 

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

1.4. OUTROS DATOS DE INTERESE 

 LINGUA EMPREGADA NO ÁMBITO FAMILIAR…………………………………………………… 

 LATERALIDADE MANUAL     DESTRO            ZURDO       AMBIDESTRO       

DATOS FÍSICOS E DE SAÚDE (problemas visuais, auditivos, motrices, alerxias, 

operacións…)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

………………………………………………………… 

INSCRITO EN PROGRAMA ALERTA ESCOLAR     SI         NON         MOTIVO: 

1.5. DATOS PSICOSOCIAIS  

(Citar aspectos significativos relacionados coa integración no grupo, coa relación no xogo, participación na 

clase e describir a personalidade do alumno) 

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

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

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

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

 1.6 ESTILO DE APRENDIZAXE E MOTIVACIÓN PARA APRENDER 

      GÚSTALLE TRABALLAR: SÓ    EN PARELLA    EN PEQUEÑO GRUPO      EN GRAN GRUPO  

      NIVEL DE ATENCIÓN: ……..……………………………………………………………………………………………………. 

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

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

       OUTRAS OBSERVACIÓNS:…………………………………………………………………………………………………… 

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

        

      

Carballo, ……………..de………………………..…………..do 20 

 

                                                                                                                                    O/A TITOR/A 

 

                                                                                                                        Asdo: ………………………… 
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AUTORIZACIÓN DAS FAMILIAS SOBRE A  AVALIACIÓN PSICOPEDAGÓXICA 

 

 

Don/a……………………………………………………………………………….. 

 

Pai/nai/titor legal do alumno/a………………………………………………………. que  

 

cursa………de……………….. no CEIP Fogar declaro que fun informado de que o meu fillo/a será 

avaliado polo Departamento de Orientación do centro para valorar as súas necesidades educativas. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Pai/nai/titor legal 

 

 

 

 

 Asdo:…………………… 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

mailto:ceip.fogar.carballo@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.es/centros/ceipfogarcarballo


 

 

XUNTA DE GALICIA 
CONSELLARÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA.                 

CEIP Fogar 
D E P A R T A M E N T O       D E       O R I E N T A C I Ó N 

Rúa Vila de Ordes, s/n - 15100 (Carballo) 
 981700294     Fax: 981758203                                                

                                correo electrónico: ceip.fogar.carballo@edu.xunta.es 
                            http://www.edu.xunta.es/centros/ceipfogarcarballo 

 
 

 

 
ACTA DE REUNIÓN TIPO SOBRE A DECISIÓN DE ELABORAR UNHA ACS  

 

EN  Carballo    , A          DE      DO         20..        REUNIDOS TODOS OS  PROFESIONAIS QUE 

A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN: 

 

 

 

 

ACORDAN A CONVENIENCIA DE  ELABORAR   UNHA  ACS, PARA O/A ALUMNO/A 

………………..  DE ,,,,,,, DE  PRIMARIA,  NAS SEGUINTES ÁREAS:  LINGUA GALEGA E 

LINGUA CASTELÁ, MATEMÁTICAS, INGLÉS, PLÁSTICA  E EF   

     
 

 

Xefa de estudos  
 
 
 

Titor  
 
 
 

Mestra de inglés  
 
 
 

Mestre educación física  
 
 
 

Mestra PT 
 

 
 
 

Mestre AL  
 
 
 

Orientadora  
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AUTORIZACIÓN DAS FAMILIAS SOBRE A ADAPTACIÓN CURRICULAR  

 

D./Dª............................................................................................................en calidade de pai/nai ou 

titor/a legal, do alumno/a .... ….,……………………………………………… matriculado neste 

centro, no curso escolar: 20../20.., en ...........................................de ED.PRIMARIA, fun informado/a 

das necesidades educativas que presenta o meu fillo/a e estou de acordo en que se lle aplique unha 

adaptación curricular significativa nas áreas onde o necesite. 

Polo que: (marque unha X) 

(    )  AUTORIZO 

(    ) NON AUTORIZO (declaro que fun debidamente informado/a da necesidade desta medida 

curricular) 

 

 

CARBALLO..........................., .................de .......................................... de 20 

 

O pai/nai, ou titor/a legal 

(Sinatura) 
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    SOLICITUDE DAS FAMILIAS DUNHA COPIA DO INFORME PSICOPEDAGÓXICO 

 

D/Dª…………………………………………………………………………………….. con DNI 

……………………………………………………………………………….. 

En calidade de pai/nai/titor legal do alumno……………………………………………... 

Solicita a Xefa do Departamento de Orientación un informe psicopedagóxico do seu fillo polo 

seguinte motivo……………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………. 

 

 

E manifesta que o devandito informe lle foi entregado con data …………………… 

 

 

 

 

 

 

                                               Asdo: 
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CRITERIOS PRIORITARIOS DE INTERVENCIÓN DO EOE 
 

Con este documento pretendemos optimizar o funcionamento dos servizos de 

orientación educativa e profesional na provincia de A Coruña, especialmente no 

relacionado coa coordinación entre os Departamentos de Orientación, o Equipo de 

Orientación Específico e a Inspección Educativa. 

En coherencia co modelo de intervención global e inclusivo, intentamos priorizar a 

prevención e intervención interdisciplinar dende o EOE, desenvolvendo as funcións 

específicas de asesorar e apoiar os departamentos de orientación; desenvolver programas 

de investigación, elaboración, recompilación e difusión de recursos para darlle respostas 

ás necesidades específicas do alumnado; contribuír á formación especializada do 

profesorado e atención ás familias; coordinación con outros servizos educativos e 

sociosanitarios. Estas funcións veñen implementándose polo EOE de A Coruña con 

estratexias, entre outras, como os “Encontros entre orientadores e EOE”, onde participan 

ata 250 orientadores da provincia. 

Sen embargo nos últimos anos vense producindo un incremento continuado das 

solicitudes de intervención individual a este EOE, especialmente coa finalidade de 

colaborar na avaliación psicopedagóxica do alumnado. Esta sobrecarga de demanda 

desborda a capacidade de intervención deste Equipo, polo que co fin de optimizar os 

recursos, evitando duplicidades ou solapamentos nas intervencións dos servizos internos e 

externos, consideramos necesario establecer os seguintes criterios prioritarios de 

intervención do EOE: 

1. As demandas ás distintas especialidades do EOE, solicitaranse de acordo co 

Protocolo establecido, xuntando o Informe Psicopedagóxico do Departamento de 

Orientación. 

2. As solicitudes de avaliación psicopedagóxica que non correspondan con ningunha 

especialidade do EOE (“sen especificar”), serán atendidas polo Departamento de 

Orientación. Poderá solicitarse a colaboración do Equipo, cando sexa necesario un 

informe externo de contraste, en casos moi excepcionais e debidamente xustificados. 

 

3. Débese ter en conta que os Ditames de Escolarización e as Flexibilizacións son 

responsabilidade dos Departamentos de Orientación. A colaboración do EOE poderá 

ser necesaria nos Ditames para cambios na modalidade de escolarización. Só na 

especialidade de sobredotación intelectual se requerirá intervención nos casos de 



Flexibilizacións 

4. Para solicitar recursos humanos para o centro educativo, tales como profesorado de 

pedagoxía terapéutica e de audición e linguaxe, non é necesario informe do EOE. Sí 

poderá ser aconsellable no caso de solicitar recursos de difícil xeneralización como 

coidador/a ou equipamentos específicos. 

5. Por parte do EOE atenderanse as solicitudes de intervención aplicando os seguintes 

criterios prioritarios: 

5.1. Escolarización ou cambio na modalidade de escolarización. 

5.2. Requerimento da Administración de carácter excepcional. 

5.3. Intervencións preventivas e globais. 

5.4. Intervencións nas que se aplicaron previamente estratexias dadas polo EOE. 

5.5. Primeiras valoracións. 

5.6. Centros nos que se intervén por primeira vez no curso. 

5.7. Seguimentos. 

5.8. Demandas de quenda xeral. 

6. As peticións de intervencións que non puideron ser atendidas no curso 

correspondente, deberán ser reiteradas antes de que remate o mes de outubro do 

curso seguinte, unicamente cubrindo o Protocolo de Confirmación ou Renuncia á 

Intervención, que se xunta, e remitíndoo directamente ao EOE. 

 Neste caso,aplicaranse os criterios de priorización do punto 5. De non existir nova petición 

entenderase que decae a solicitude anteriormente formulada. 

Agardamos que o cumprimento destes criterios dinamice a resposta eficaz e integrada 

dos servizos de Orientación Educativa e Profesional da provincia. 

 



 



 

 
 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 


