
ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
(Medidas a adoptar)

1. DETECCIÓN.

O profesor titor desempeña un papel fundamental na detección de n.e.e. Realizará, coa 
colaboración do Departamento de Orientación, a recollida de información para a Avaliación 
Inicial dos alumnos, correspondendo ao Departamento de Orientación a súa análise e obtención 
de  conclusións,  e  a  Avaliación  Psicopedagóxica  correspondente  no  caso  da  detección  de 
posibles  n.e.e.  (Orde  de  27/12/02).  No caso  de  alumnos xa  escolarizados,  procedentes  de 
outros centros, realizarase igualmente unha avaliación inicial de necesidades, sen detrimento 
do establecido na Orde de 27/12/02, mediante as actividades especificadas no PAT (Análise da 
documentación  no  expediente  persoal,  coñecemento  de  avaliacións  psicopedagóxicas 
anteriores,  entrevistas  cos  pais,  aplicación  de  actividades  para  coñecer  o  nivel  inicial  de 
competencia curricular e o estilo de aprendizaxe, ...)

Na 2ª quincena de Setembro, programaranse reunións de ciclo para coordinar a atención 
ás n.e.e.  A estas reunións asistirán a Xefa de Estudos, mestres de apoio,  PT/AL, titores e 
Orientador. A finalidade das reunións será :

- Asegurar a posta en práctica dos acordos acadados nas sesións de avaliación do curso 
anterior para garantir a continuidade no tratamento das dificultades.

- Establecer a necesidade dunha avaliación psicopedagóxica ou a revisión no seu caso.
- Decidir conxuntamente sobre as medidas organizativas, pedagóxicas ou curriculares 

axeitadas  en cada caso (ACI,  RE,  apoio externo,  apoio interno,  materiais  a  usar,  espazos, 
tempos dedicados ao apoio...).

Deixarase constancia escrita do tratado nas reunións.
O profesor titor informará ao resto de profesores de todos os aspectos relacionados coas 

n.e.e. do seu grupo.
Rematada a rolda de reunións, e á vista dos acordos tomados, os mestres de PT e AL, 

xunto co Orientador, elaborarán o horario xeral de atención ás n.e.e., os espazos propostos e as 
persoas implicadas, consensuado con cada titor. Esta proposta deberá ser aprobada pola Xefa 
de Estudos.

A detección de necesidades, no caso de alumnos que se escolarizan por primeira vez 
e/ou procedentes do estranxeiro (especialmente se hai descoñecemento de algunha das nosas 
linguas oficiais),  efectuarase no marco da normativa vixente,  especialmente no disposto na 
Orde 27/12/02 e na Orde de 20/02/04, é dicir : Avaliación Inicial ao comezo da escolarización 
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para a posible detección de n.e.e. e Informe Psicopedagóxico no seu caso. O Departamento de 
Orientación, coa colaboración, se é o caso, do Equipo de Orientación Específico, considerará a 
necesidade dun Dictame de Escolarización  e poñerá en coñecemento do Equipo Directivo as 
medidas de atención propostas. Informarase ao Claustro e ao Consello Escolar das condicións 
establecidas no Dictame.

O Dictame e a resolución da Inspección Educativa será consignado polo titor na ficha-
resumo de E. Infantil ou de Primaria no apartado de Observacións do expediente persoal.

Os nenos con necesidades educativas especiais teñen dereito a unha flexibilización na 
idade de comezo da Primaria e da Secundaria.  Para elo a Dirección do centro presentará no 
mes  de  Abril  a  súa  solicitude  na  Delegación  Provincial  acompañada  da  seguinte 
documentación: 

- Informe Psicopedagóxico do Departamento de Orientación
- Consentimento expreso dos pais ou titores legais do alumno/a 
- Proposta de adaptación do currículo
- Fotocopia compulsada do libro de escolaridade ou de cualificacións, se procede, ou 

certificación académica. 
Igualmente,  os  nenos  con  n.e.e.  asociadas  a  condicións  persoais  de  sobredotación 

intelectual,  teñen  dereito  a  unha  flexibilización  da  escolaridade  (anticipación  do  inicio  da 
escolarización obrigatoria ou reducción da duración dun ciclo do ensino básico, cun máximo 
de  dous  anos  e  nunca  na  mesma  etapa  educativa).  Estas  condicións  de  sobredotación 
intelectual  deberán  ser  acreditadas  mediante  a  Avaliación  Psicopedagóxica  correspondente 
(Orde 28/10/96).

O  Departamento  de  Orientación  proporá  medidas  ao  Equipo  Directivo  proclives  á 
integración escolar dos alumnos con n.e.e., como eliminación de barreiras físicas e mentais no 
contorno escolar, optimización da participación na vida escolar, etc...

2. TRATAMENTO.

As  avaliacións  psicopedagóxicas  serán  realizadas  polo  orientador  a  petición  do(s) 
titor(es).  Ademais  das  probas  psicopedagóxicas  habituais,  empregaranse  outras  fontes  de 
información  ou  técnicas  para  avaliar  como  :  entrevistas,  informes  médicos  e  de  outros 
especialistas, revisión de traballos, observación directa, etc. O titor facilitará e colaborará na 
medida do  posible na avaliación psicopedagóxica dos seus alumnos.

Realizada  a  avaliación,  o  orientador  informará  ao  titor  dos  resultados  desta,  dando 
asesoramento en canto ás medidas que se deban adoptar para o tratamento das dificultades. 
Todo isto será recollido nun informe escrito.  Este informe ten carácter confidencial e será 
custodiado polo Xefe do Dpto. de Orientación. Farase constar a existencia deste informe no 
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expediente persoal do alumno, no apartado relativo a datos médicos ou psicopedagóxicos.
Titor e Orientador, no ámbito que lles compete, informarán aos pais dos resultados da 

avaliación e das medidas a adoptar.
O tratamento das dificultades formularase como :
Reforzo Educativo (RE) : Deberá ser realizado polo titor, coa colaboración, se é o caso, 

doutros profesionais (mestres de PT / AL, ou outro mestre con dispoñibilidade horaria). Esta 
colaboración  non  poderá  substituír  en  ningún caso  a  actuación  habitual  do  profesor  titor. 
Constará no Expediente (en M.A.),  no boletín de notas e, no seu caso, no informe persoal por 
traslado de centro.   

Adaptación  Curricular  (ACI) : Terá  a  duración  mínima dun ciclo.  Debe elaborarse, 
preferentemente,  no  primeiro  ano  do  ciclo.  O  titor  coordinará  a  súa  realización, 
responsabilidade  do  profesor/a  que  imparte  a  Área  ao  alumno  coa  colaboración  dos 
profesionais participantes na atención ao devandito alumno e o asesoramento do Orientador 
(Artigo 61.C da Orde de 6 /10/95 reguladora das Adaptacións do Curriculum), seguindo as 
directrices  dadas  nunha  reunión  conxunta  entre  o  Equipo  Docente,  a  Xefa  de  Estudos,  o 
Orientador e mestres de PT /AL. O documento de ACI e o informe da Inspección sobre a 
mesma son confidenciais e estarán no expediente do alumno. Constará no Expediente (M.A.), 
no boletín de notas, no Historial Académico e, no seu caso, no informe persoal por traslado de 
centro.

O horario de atención ás n.e.e. elaborarase segundo os seguintes criterios:
-  Priorizar a atención aos alumnos con ACI ,   Dictame de Escolarización ou 
n.e.e. permanentes, reflectidos nas actas de avaliación previas, dedicándolles a 
maior franxa horaria posible.
- Priorizar a atención aos alumnos procedentes do estranxeiro que descoñezan as 
nosas  linguas  oficiais,  especialmente  se  se  escolarizan  en  2º  de  Primaria  ou 
niveis superiores. 
-  Priorizar  a  atención  aos  alumnos  dos  primeiros  niveis  que  presenten 
dificultades nas áreas instrumentais básicas.
- Priorizar a atención en cursos con ratios elevadas.
- Atención aos alumnos de 3 anos durante o período de adaptación.

Os recursos  persoais organizaranse,  na  medida  do  posible,  de  acordo  co  seguinte 
reparto:

-  Mestres  de  PT  /  AL :  Alumnos  con  ACIs  ,  tratamento  de  aspectos  puntuais  da 
linguaxe, problemas de atención, sensoriais, psicomotrices...  ,  apoios compartidos durante o 
período de adaptación (3 anos), e reforzo educativo se dispoñen de horario.

- Xefe do Departamento de Orientación : Diagnóstico e seguimento de alumnos con 
n.e.e.(detección de dificultades mediante a Avaliación Inicial en colaboración cos profesores 
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titores) , apoio durante o período de adaptación de nenos de 3 anos.
- Mestres con dispoñibilidade horaria : Apoios para  reforzos educativos, priorizando os 

cursos altos, e procurando impartir preferentemente no mesmo nivel ou ciclo.
- Titores: Poñer en práctica tanto os R.E. como as A.C.Is.
No referente ás organizacións dos apoios, terase en conta :
A medida  curricular  será  nun principio  a  máis  ordinaria  posible  (R.E.),  cando esta 

medida non dea resultado, valorarase a necesidade dunha A.C.I..
Polo tanto en E. Infantil a Adaptación Curricular poderá propoñerse a partir do nivel de 

4 anos mentres que en E. Primaria propoñerase a partir do 1º Ciclo.
- Cando sexa posible,  o apoio debe realizarse preferentemente na aula.  No caso dos 

Reforzos Educativos, especialmente. Nas ACIs, cando se vexa que é necesario, avaliando as 
necesidades  do  neno  e  a  organización  da  aula.  En  todo  caso,  é  imprescindible  sempre  a 
coordinación entre o titor e os mestres de apoio (PT e/ou AL).

- Recoméndase o apoio fóra da aula cando se dean circunstancias como: tratamentos de 
atención/concentración  en  aulas  excesivamente  ruidosas,  uso  de  material  específico 
(ordenador,   logopédico,  etc),  psicomotricidade,  diferencias  de  nivel  importantes,  ...En 
calquera caso, o apoio fóra da aula ordinaria non excederá da 1/3 parte da xornada escolar 
(Art. 19 da O. de 27/12/02)

Os horarios de atención ás n.e.e.  serán revisados pola  Xefa de Estudos,  mestres de 
PT/AL e orientador, á fin de cada trimestre, tras os acordos tomados nas sesións de avaliación. 
Calquera  variación  durante  o  trimestre  será  valorada  polo  Departamento  de  orientación  e 
aprobada pola Xefa de Estudos.

2.1. Alumnos procedentes do estranxeiro, que se incorporen ao centro.

Sen prexuízo das medidas de detección de necesidades, explicitadas no apdo. 1, no caso 
dos alumnos procedentes do estranxeiro (ou de outro centro), que se incorporen ao principio de 
curso ou xa comezado este, adoptaranse algunhas medidas elementais, no marco do establecido 
na Orde de 20 de Febreiro de 2004 de medidas de atención específica ao alumnado procedente 
do estranxeiro:

- 2.1.1. Plan de Acollida, que, en todo caso, recollerá as seguintes actuacións :
-  Recompilación de información previa que o equipo directivo demandará  da 
familia (datos persoais, familiares, médicos, escolarización previa, etc), e posta a 
disposición do profesorado de acollida (o titor, no caso de ter claro o nivel e 
grupo no que se vai integrar o alumno).
-  Antes  da  integración  na  clase  correspondente,  o  alumno,  acompañado  dun 

4

C.E.I.P.  “O Grupo”
Avda. Miguel Rodríguez Bautista, 22        15960 Ribeira (A Coruña) 

Tfnos : 981 870498/981 873258/648756848       Fax : 981 

870498

Departamento de Orientación



membro do equipo directivo, orientador ou futuro titor, recorrerá o centro para 
coñecer o contorno nun primeiro contacto...
- A chegada á aula correspondente estará prevista polo profesor responsable, que 
terá preparada algunha actividade de acollida nun ambiente de afectividade por 
parte da clase (p. ex., presentación ao resto da clase, sentados en corro, co nome 
do recén chegado na pizarra, dándolle a benvida, no seu idioma se é o caso, ou 
en multilingüe, un aplauso dos compañeiros, dicir datos del, do seu país, da súa 
cultura, etc...).

-  2.1.2.   Valorar  as  necesidades previstas  no  Artigo  1º  da  Orde  de  20/02/04  : 
Descoñecemento das linguas oficiais,  desfase curricular de dous ou máis cursos,  ou 
graves dificultades de adaptación.
       No seu caso, e segundo o número e casuística deste alumnado, valorar a necesidade 
de profesorado de apoio específico (Artigo 4º da Orde de 20/02/04), e as medidas de 
tipo  curricular  (reforzos,  ACIs  ou  flexibilización)  ou  organizativas  (grupos  de 
adquisición de linguas ou de adaptación da competencia curricular).

-  2.1.3.  En  todo  caso,  algúns  principios  básicos  a  ter  en  conta,  sen  detrimento  da 
normativa aludida, poderían ser:

- 2.1.3.1. Adaptación dos espacios mediante: rotulación, iconos e/ou debuxos se 
é o caso, das dependencias, portas, mobiliario, etc...nos casos de descoñecemento 
das nosas linguas.
-  2.1.3.2.  Tratar  de  implicar  a  familia  no  proceso  de  integración  escolar, 
social...Se fose necesario, por descoñecemento do idioma, tentaríase atopar un/ha 
mediador/a.
- 2.1.3.3. Tratar de transmitir a cultura e costumes da nosa sociedade, sen perder 
os seus sinais de identidade (valorar a súa cultura,  incorporándoa á escola...). 
Potenciar o intercambio e a interrelación.
- 2.1.3.4. Procurar unha competencia comunicativa adecuada (potenciar o uso da 
lingua), así como unha compensación no ámbito académico e curricular cando 
fose preciso.

2.2. Alumnos con sobredotación intelectual

Cando,  como consecuencia  da Avaliación Inicial  e/ou da correspondente Avaliación 
Psicopedagóxica, nas condicións sinaladas no apartado 1 (Detección) e en xeral segundo o 
disposto na Orde de 28 de Outubro de 1996 (DOG de 28/11/96), un alumno presente n.e.e. por 
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sobredotación intelectual, deberán preverse as correspondentes medidas curriculares:
- Flexibilización da escolaridade : No caso de reducción do período de escolarización, 

esta  decisión  debe  ir  acompañada  das  necesarias  medidas  curriculares  para  que  a 
flexibilización non se limite a un simple adianto de curso. En todo caso, manterase informados, 
ademais de ao alumno,  aos pais,  que darán a conformidade por escrito.  Recoméndase esta 
medida  cando  a  Avaliación  Psicopedagóxica  comprobe  que  o  alumno  ten  acadados  os 
obxectivos da etapa, ciclo ou curso, e se prevexa que tal medida será a máis axeitada para o 
desenvolvemento persoal e social do alumno. Feita a avaliación psicopedagóxica, a dirección 
do centro solicitará á Inspección entre o 1 e o 15 de Xuño a solicitude de flexibilización, que 
inclúe  :  Informe  do  profesor  titor,  Informe  da  Avaliación  Psicopedagóxica,  Proposta  de 
Adaptación do Currículo e a Conformidade dos pais. Deberá ser consignado no Expediente 
Académico  e no Historial Académico do alumno.

-  Adaptación Curricular de Ampliación :  Aconséllase esta medida,  dentro do propio 
curso  que  lle  corresponde  por  idade,  cando,  realizada  a  avaliación  psicopedagóxica,  se 
comprobe que o alumno ten un rendemento excepcional nun número limitado de áreas ou 
cando, aínda cun rendemento global alto e continuado, se detecte algún desequilibrio co ámbito 
afectivo e de inserción social.

A adaptación curricular pode referirse ao enriquecemento dos obxectivos e contidos, ou 
tamén á flexibilización dos criterios de avaliación ou á metodoloxía, da que se modificará o 
tipo de actividades, os materiais e a secuencia de contidos , se é o caso.

En todo aquilo non explicitado neste subapartado, deberemos aternos ao disposto na 
citada Orde do 28 de Outubro de 1996,  reguladora das condicións e o procedemento para 
flexibilizar  a  duración  do  período  de  escolarización  obrigatoria  dos  alumnos  con  n.e.e. 
asociadas a condicións persoais de sobredotación intelectual.

3. AVALIACIÓN.

Nas sesións de avaliación comentarase a marcha escolar dos alumnos con n.e.e.,  así 
como a idoneidade das medidas adoptadas e os cambios no plan de actuación no seu caso. Para 
non  alongar  as  sesións  de  avaliación,  é   imprescindible  a  coordinación  previa  entre 
titores/mestres de apoio/orientador.

Ó remate de cada ciclo, os mestres encargados de atender REs e/ou ACIs, realizarán un 
informe sobre o nivel de competencia adquirido polos alumnos, que se incluirá no expediente 
como anexo á ficha-informe de fin de ciclo en Primaria.

Ó  remate  da  E.  Primaria  o  orientador  realizará  un  informe  dos  nenos  con  n.e.e. 
incluíndo  a  avaliación  e  o  apoio  recibido,  e  será  remitido  ao  centro  de  Secundaria 
correspondente.
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Con  respecto  ás  ACIs   nos  documentos  oficiais  de  avaliación,  deberá  reflectirse  a 
calificación  segundo  o  establecido  nos  criterios  de  avaliación  da  ACi  como  referente 
fundamental (Orde do 23/11/07 reguladora da avaliación en Primaria). Deberá explicarse no 
correspondente boletín informativo ás familias a particularidade da avaliación. 
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