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1. INTRODUCCIÓN  

A sociedade actual reclama que desde os centros educativos demos ao alumnado unha resposta educativa 

que se adapte ás necesidades e potencialidades de cada un - é dicir, que atendamos á diversidade - e que o 

fagamos no marco dunha escola inclusiva, sendo o centro ordinario o referente básico a efectos de 

escolarización. (art. 17 do Decreto 229/2011 do 7 de decembro polo que se regula a atención a diversidade 

en Galicia). 

Esta demanda social aparece reflectida na lexislación vixente, e mesmo a Axenda 2030 para o 

desenvolvemento sostible establece coma un dos principios básicos no relativo á educación, reflectido na 

Declaración de Incheon, o de garantir unha educación inclusiva e equitativa de calidade e promover 

oportunidades de aprendizaxe permanente para todos e todas.  Dar resposta á diversidade é por tanto unha 

cuestión ineludible dende o momento en que debemos asegurar que a cada un dos nosos alumnos se lle 

proporciona aquello que necesita para aprender.  

Este plantexamento pedagóxico supón un reto en moitos aspectos, sendo un deles a necesidade urxente 

de adaptar os centros ordinarios á diversidade do alumnado que escolarizan. No noso caso en particular 

contamos cun número moi elevado de alumnado con necesidade específica de apoio educativo e temos, como 

membros da comunidade educativa, a responsabilidade de reducir ou eliminar todas aquelas barreiras que 

poidan dificultar a súa presenza, participación e/ou aprendizaxe e prestarlles os apoios necesarios para 

conseguir unha contorna educativa máis inclusiva. En definitiva, debemos garantir unha resposta educativa 

axustada e facelo desde un traballo coordinado dos diferentes profesionais e desenvolvendo diferentes 

estratexias e medidas.  

Ben e certo que a lexislación conforma un escenario teórico que leva anos reflectindo a necesidade dunha 

inclusión efectiva, de modo que “inclusión” e “normalización” son conceptos teóricos en forma de dereitos 

que abarrotan as nosas leis pero a realidade e que a nivel práctico, ano tras ano, atopamos as mesmas 

dificultades para levalos a cabo.  ¿Cómo podemos atender ao mesmo tempo a un alumnado tan diverso e dar 

unha resposta adecuada para todos?   

Pere Pujolàs Maset, en “Aprender xuntos alumnos diferentes”, emprega como marco de referencia para 

o seu análise sobre a escola inclusiva o seguinte texto:    

  “Un  prohome dunha cidade atopouse cun vello coñecido ao que non vía desde facía moito tempo. O 

prohome tiña previsto celebrar ao día seguinte unha cea cun grupo de amigos e amigas que tamén o coñecían 

e que tampouco sabían nada del desde facía moitos anos, e convidouno a cear. O  prohome era bo cociñeiro, e 

preparou unha cea espléndida: entrantes variados, guisos de toda clase e un pastel con froitas confeitadas. 

Todo regado con bos viños. O mesmo día da cea deuse conta de que o seu vello amigo—non lembraba 

demasiado ben o por que— tiña que ter moito coidado co que comía, e que seguramente nada do que 

preparara con tanto coidado iría ben. Telefónoo enseguida […] explicándolle o que pasaba, e díxolle que sentíao 

moito, que máis valía que non fóra á cea e que xa o avisaría cando celebrase outra. 
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       Outro prohome da mesma cidade atopouse na mesma situación. Tamén preparara unha cea 

espléndida para os seus amigos e convidou a un vello coñecido de todos co que se atopou un par de días antes. 

A mesma tarde da cea, outro dos invitados fíxolle darse conta de que, por se non se acordaba, o vello amigo 

non podía comer de todo.  O prohome, que se esqueceu diso, correu a telefonar ao seu amigo para preguntarlle 

se aínda tiña o mesmo problema e para dicirlle que non se preocupase, que fóra de todas as maneiras, xa que 

lle prepararía a el un prato de verdura e peixe á prancha.  

       Curiosamente, un terceiro prohome da mesma cidade, tamén moi respectado, atopouse nun caso 

idéntico. Cando xa o tiña practicamente todo a punto, acordouse de que aquel a o que convidara a última hora, 

tiña que seguir unha dieta moi estrita.  Entón cambiou o menú a fume de carozo. Seleccionou algúns entrantes 

que tamén podía comer o seu vello amigo, gardou os guisos no conxelador para outra ocasión e improvisou un 

segundo prato, tamén espléndido, pero que todo o mundo podía comer; tamén retocou o pastel e, no canto de 

froita confeitada, púxolle froita natural.  Chegada a hora da cea, todos xuntos comeron dos mesmos pratos 

que o anfitrión lles ofreceu.” 

Todas e todos poderíamos identificar nas nosas aulas os tres tipos de situación. E deríamos coincidir en 

que, sen ninguha dúbida, o convidado do terceiro invitado sentiuse moito máis incluido que os otros dous.  Iso 

é o que aspiramos conseguir co noso alumnado.  

A solución do terceiro prohome é a que propón un enfoque que debemos ter en conta: o Deseño Universal 

para a Aprendizaxe (DUA). Pon o foco de atención no deseño do currículo escolar para explicar por que hai 

alumnos que non chegan a alcanzar as aprendizaxes e incide en todos os elementos do proceso educativo 

(elementos curriculares, medios ou recursos e forma de utilizalos, metodoloxía, avaliación, organización, etc.) 

asegurando que o currículo é planificado e posto en práctica de tal modo que, pola súa propia definición e 

concreción, non supón un impedimento ou barreira para as persoas no desenvolvemento das súas 

competencias por mor das súas características.  

Nesta liña, a Lei Orgánica 3/2020, do 29 de decembro, pola que se modifica a Lei Orgánica 2/2006, do 3 

de maio, de Educación, recolle non seu artigo 4.3 a educación inclusiva como principio fundamental, 

adoptando as medidas organizativas, metodolóxicas e curriculares pertinentes, conforme aos principios do 

DUA.   

Esta mesma lexislación establece que como centro debemos responder á diversidade a través da nosa 

autonomía pedagóxica e organizativa (art.120) e elaborar un Proxecto Educativo que recolla, entre otras 

cousas, a forma de atención á diversidade do alumnado (artigo 121.2), respetando os principios de non 

discriminación e de inclusión educativa como valores fundamentais.  O documento que deberá recoller a forma 

de atención a diversidade é o Plan Xeral de Atención á Diversidade (PXAD) (art.10 do Decreto 229/2011 do 7 

de decembro).   

En definitiva, este PXAD pretende ser un documento que nos permita trasladar esa inclusión teórica á 

práctica educativa real, convertindoa nunha realidade palpable na vida diaria do noso centro e da contorna 

máis inmediata.  Para iso debemos facer explícitas as circunstancias do noso centro, o xeito de entender e 

atender as singularidades do noso alumnado, as medidas e/ou programas cos que contamos, a optimización 
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na distribución e/ou organización dos recursos, o compromiso de asesoramento e colaboración coas familias, 

etc. E todo deberá estar reflexado neste documento, no que, en definitiva, imos concretar todas as actuacións 

e medidas de atención á diversidade que deseñamos e desenvolvemos para adecuar a resposta educativa ás 

necesidades da totalidade do noso alumnado.   

Ao comezo de cada curso escolar, o departamento de orientación elaborará a proposta da concreción anual 

deste Plan, coas distintas actuacións e medidas concretas, e pasará a formar parte da programación xeral 

anual, de conformidade coas necesidades do centro e os recursos dos que se dispoña (artigo 11.4 do Decreto 

229/2011, do 7 de decembro). 

Conforme ao artigo 13.2 do Decreto 229/2011, do 7 de decembro, “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 PXAD, e establecerá, 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.” 

O equipo directivo será o responsable do desenvolvemento, seguimento e avaliación do PXAD.  
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2. CONCEPTOS CLAVE 

Ao longo de todo o documento faise referencia a unha serie de conceptos que é necesario ter ben 

claros, como son:  

a) Atención á diversidade 

O Decreto 229/2.011 de 7 de decembro a define no seu art.3 como 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.  

Esta mesma normativa indica os principios xerais de actuación en atención á diversidade: (art.4, 

D229/2011) 

- Rexerase polos principios de normalización e inclusión; equidade, 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. 

- A atención á diversidade abrangue a totalidade do alumnado. 

- Nas decisións pedagóxicas, organizativas e de xestión dos centros educativos terase en conta a 

atención á diversidade. 

- As accións preventivas e a detección temperá terán carácter prioritario, coa implicación e a 

participación de toda a comunidade educativa e, de ser o caso, doutras administracións ou entidades 

sen ánimo de lucro. 

- Na resposta educativa á diversidade priorizaranse as medidas de carácter ordinario e normalizador. 

- A intervención educativa basearase nun enfoque multidisciplinar e de colaboración e coordinación 

entre os profesionais. 

- As nais, pais ou titores e titoras legais do alumnado recibirán, de forma individualizada, a necesaria 

información e asesoramento respecto das características e necesidades do alumnado, así como das 

medidas que se deberán adoptar para a súa atención nos centros educativos.  

- A formación, a innovación e a difusión de boas prácticas na atención á diversidade serán accións que 

se deberán promover para a mellora continuada da calidade educativa. 

 

b) Alumnado NEAE/NEE 

No referido ao alumnado, compre destacar que no art. 71 da LOE defínese ao alumnado con necesidades 

específicas de apoio educativo (NEAE) como aquel que require unha atención educativa diferente á ordinaria, 

por presentar necesidades educativas especiais (NEE), por atraso madurativo, por trastornos do 

desenvolvemento da linguaxe e a comunicación, por trastornos de atención ou aprendizaxe, por 

descoñecemento grave da lingua de aprendizaxe, por situación de vulnerabilidade  socioeducativa, polas súas 

altas capacidades intelectuais, por incorporarse  tardíamente ao sistema educativo ou por condicións persoais 

ou de historia escolar.   



8 
Plan Xeral de Atención á Diversidade – CEIP MARÍA BARBEITO E CERVIÑO 

Así:  

- Por alumnado en situación de vulnerabilidade socioeducativa e/ou cultural enténdese aquel que 

presenta desigualdades derivadas de factores sociais, familiares, derivados de violencia de xénero, 

económicos, culturais, xeográficos, étnicos ou doutra índole. 

- Considérase alumnado con alta capacidade intelectual o que presenta unha capacidade intelectual igual 

ou superior a 130 de cociente intelectual, un alto nivel de creatividade e persistencia nas tarefas de alta 

complexidade intelectual ligadas ás súas áreas de interese. 

- Se entenden as necesidades específicas de apoio educativo por incorporación tardía ao sistema 

educativo cando, por procederen doutros países ou por calquera outro motivo xustificado, se escolarizan 

tardiamente no noso sistema educativo e presentan dificultades para acadaren os obxectivos e as 

competencias que lles corresponderían pola súa idade. Esas dificultades maniféstanse, especialmente, no 

descoñecemento dalgunha das linguas oficiais de Galicia e/ou no desfasamento curricular.  

E no art.73 define ao alumnado con necesidades educativas especiais (NEE) como aquel que afronta 

barreiras que limitan o seu acceso, presenza, participación ou aprendizaxe, derivadas de discapacidade ou 

trastornos graves de conduta, da comunicación e a linguaxe, por un período da súa escolarización ou ao longo 

de toda ela, e que require determinados apoios e atencións educativas específicas para a consecución dos 

obxectivos de aprendizaxe adecuados ao seu desenvolvemento. 

 

c) Plan Xeral de atención á diversidade (PXAD) 

Como vimos na introducción e seguindo o Art. 71 da Orde do 8 de setembro de 2021, o PXAD é o 

documento no que se articula a atención a diversidade e nel deberán concretarse as actuacións e medidas 

que o centro deseña e desenvolve para adecuar a resposta educativa ás necesidades de todo o seu alumnado. 

Ao comenzo de cada curso escolar, o departamento de orientación elabora a proposta de concreción 

anual deste Plan, que pasará a formar parte da Programación Xeral Anual, segundo o establecido no art.11.4 

do Decreto de atención a diversidade.  

Ao final de cada curso, de acordo cos datos do seguemento e avaliación, deberá elaborarse a memoria do 

PXAD, establecendo, se é o caso, propostas de mellora. Esta memoria se incorporará á memoria do DO e por 

tanto á memoria anual do centro (art.13.2, D.229/2011). 
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3. CONTIDO DO PXAD 

Tal e como establece o art.72 da Orde do 8 de setembro de 2021, o PXAD representa o deseño e a 

organización dun centro docente, dentro da súa autonomía e segundo as súas características, para atender, 

considerando os principios de equidade e inclusión, á totalidade do seu alumnado.  

En consecuencia, como sinalabamos ao principio, nel deben facerse explícitas as circunstancias do centro, 

o modo de entender e de atender as singularidades de cada alumna e de cada alumno, o conxunto de medidas 

e/ou programas cos que conta para facer realidade a equidade en contextos metodolóxicos inclusivos, a 

optimización na distribución e/ou organización dos recursos, o compromiso de asesoramento e de 

colaboración coas familias e as formas de realizar o seguimento e a avaliación de todos os seus plans, proxectos 

e/ou programas .  

Por tanto, no presente documento recollemos as principais medidas de atención á diversidade a 

desenvolver categorizadas en ordinarias e extraordinarias, o profesorado responsable de cada actuación, o 

alumnado ás que van dirixidas e a duración previsible. Tales actuacións constitúen o punto de partida, que 

poderá modificarse ao longo do curso para adaptarse aos cambios que se produzan. 

 

 

4. ESTRUCTURA 

4.1. Xustificación baseada no contexto 

Este PXAD pretende ser un documento real, vivo e dinámico. Temos que planificar en base a unha 

realidade con características singulares que a definen e condicionan con necesidades propias ás que temos 

que dar resposta e recursos e posibilidades concretas nas que nos apoiaremos.  

Debemos partir, pois, do coñecemento das peculiaridades do noso centro e da súa contorna: características 

do alumnado, profesorado e familias, organización do centro educativo, medios materiais, recursos humanos, 

etc.  

A continuación recóllense algún destes datos: 

 

a) O centro.  

O CEIP María Barbeito e Cerviño atópase na rúa Alcalde Salorio Suárez, nº 28, na cidade da Coruña. Está 

emprazado nun barrio entre a zona industrial da cidade (Refinería, Polígonos Industriais) e unha zona comercial 

(Rúa Barcelona, Os Rosais).  
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Infraestruturas.  

O Colexio está repartido en tres edificios independentes:  

- Edificio Administrativo, de planta baixa, cun vestibulo recibidor e na que se sitúan a un lado a Biblioteca 

de Educación Primaria, as dependencias de Administración (Administración, Secretaría, Xefatura de 

Estudos, Dirección), unha sala de espera e atención as familias, a sala de mestres e aseos. No outro 

lado, Conserxería, salón de actos/comedor,  3 aulas de 4º de educación infantil e un local  para a ANPA. 

- O Edificio central, adicado a Educación Primaria, consta de tres plantas distribuidas do seguinte xeito:  

- A planta baixa para as aulas de 1º (3) e 2º de Primaria (3), un aula PT e outra de AL, un aula de 

inglés?, e aseos.  

- No 1º andar, as aulas de 3º (3) e 4º de Primaria (3), unha de 6º de primaria (polo desdobre) así 

como dúas aulas de Inglés, unha de vídeo, unha de usos múltiples, dúas titorías, e os aseos.  

- No 2º andar sitúanse as aulas de 5º (3) e 6º de Primaria (3), así como unha aula de Informática, 

aula de música, unha de PT e outra de AL, o despacho da Xefa do Departamento de Orientación, 

e aseos.  

- O Edificio de 5º e 6º de Educación Infantil, construído con posterioridade, está un pouco alonxado dos 

anteriores. Na planta baixa ten un pequeno ximnasio e a sala de caldeiras, e nas outras dúas, seis aulas de 

Educación Infantil, un aula de vídeo/música e unha Biblioteca. Os aseos son compartidos entre dúas aulas.  

 

No referido os patios, hai un patio central cuberto no medio dos dous primeiros edificios e seis pistas 

repartidas por todo o recinto, adicadas a diversos deportes: dúas pistas de fútbol, unha de baloncesto, 

patinaxe, unha pista polivalente onde se practica hóckey, e unha zona de xogos infantís cuberta ao lado 

do pavillón de Educación Infantil. (En revisión reestructuración de patios: máis inclusivos e maior 

diversidade de actividades diferenciadas por espacios.). Entre as distintas pistas e os patios conta con 

zonas verdes con árbores, bancos e dúas fontes. 

O alumnado pode dispoñer tamén do pavillón polideportivo do Ventorillo, de titularidade compartida co 

Concello, en horario lectivo e de actividades extraescolares.  

 

Servizos que ofrece 

 É un centro de liña tres dende 4º de educación Infantil ata 6º de educación primaria (actualmente 

liña 4 en 6º de educación Primaria por desdobles COVID).  

 A Anpa do centro - "ANPA AGARIMO" - colabora na realización das actividades extraescolares do 

centro, así como nas complementarias que se lle solicitan. Tamén se responsabiliza do 

funcionamento do comedor escolar e do servizo de coidado e vixiancia antes do comenzo da 

xornada lectiva “madrugadores” 

Neste momento non hai alumnado que precise servizo de transporte? 
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b) Recursos humanos e organizativos 

Recursos humanos:  

O persoal docente do centro distribúese da seguinte forma: 

- Educación Infantil: 9 mestras titoras, 3 mestras de apoio, 1 mestra lingua inglesa?  

- Educación Primaria:  19 mestres/as de Primaria (este curso), 3 mestras de Lingua Inglesa, 3 

mestres de Educación Física, 2 mestres de Educación Musical, 2 mestras de Relixión  

- Departamento de Orientación: 2 mestras de Pedagoxía Terapéutica (PT) e 1 mestra de Audición 

e Linguaxe (AL) con destino definitivo no centro. 1 mestra de Pedagoxía Terapéutica en destino 

provisional que asume a xefatura do departamento. Destacar que a xefatura do DO varía cada 

ano, posto que a titular da praza está en comisión de servicios.  

Fora de catálogo, segundo as necesidades, conta cunha 3º mestra de PT e unha 2º de AL.  

O Persoal non docente é o seguinte:  

- 1 persoal de administración  

- 1 conserxe 

- Persoal auxiliar coidador: 2 a tempo completo e 1 tres días á semana 

- Auxiliar de conversa 

-  Persoal de comedor e madrugadores 

- Persoal de actividades extraescolares 

- Persoal de limpeza. 

Recursos organizativos 

- Equipo directivo: Director, Xefa de estudos e secretaria. 

- Consello Escolar: presidente (director do centro), xefa de estudios, representantes do profesorado (5?), 

representantes dos pais/nais (5), representante do PAS, representante do Concello e secretaria do centro. 

- Comisión económica: Presidente (director do centro), representante do profesorado, representante dos 

pais/nais e encargada do comedor.  

- Comisión de convivencia: Presidente (director do centro), xefa do departamento de orientación, 

representantes do profesorado, representante dos pais/nais.  

- Comisión de Coordinación Pedagóxica (CCP): Presidente (director do centro), xefa de estudos, 

coordinadoras de Infantil e Primaria, coordinadora de biblioteca, coordinadora de actividades 

extraescolares e complementarias, xefa do departamento de orientación (secretaria) mestras de PT e AL.  

- Departamento de orientación: Xefa do DO (orientadora do centro en destino provisional), 3 mestras de 

PT (2 con destino definitivo), 2 mestras de AL (1 con destino definitivo), coordinadora de Educación 

Infantil, coordinadoras de Educación Primaria. 

Ademáis dos equipos de ciclo e nivel, equipo de actividades complementarias e extraescolares, equipo de 

dinamización da lingua galega, TICs e Biblioteca.  

 



12 
Plan Xeral de Atención á Diversidade – CEIP MARÍA BARBEITO E CERVIÑO 

c) Características do alumnado escolarizado 

O alumnado pertence a familias de clase media-baixa, cun alto porcentaxe de matrimonios novos cunha 

media dun ou dous fillos e traballos fundamentalmente no sector servizos, industrial e funcionariado.  A 

maioría dos alumnos vive no entorno do centro (Ventorrillo, Agra do Orzán, Bens, A Silva...).  

 Compre destacar que o centro conta cunha enorme diversidade cultural. Hai unha porcentaxe moi elevada 

de familias nas que algún dos país e mesmo os propios nenos non teñen a nacionalidade española.  Tendo en 

conta tanto o alumnado sen nacionalidade española coma aquel no que un ou os dous proxenitores non a 

teñen, a distribución por aulas é a seguinte:  

 

 E. Infantil 

4º 5º 6º Total 

A B C A B C A B C  

Senegal 1 1  1 1 1 1  1 7 

Guinea        1 1 

Cabo verde 1     1 

Marruecos 1  1  2 

Colombia 1 1  2  1 5 

Costa Rica 1     1 

Rep. 

Dominicana 

 1 1 3 1 5 

Argentina 1 1  1 2 

Venezuela 1 1 1  1 1  5 1 10 

Paraguay   1 1  1   3 

Uruguay  1  1 

Bolivia 2 1  3 

Panamá   1 1 

México 1 1 

Brasil 1 2 2 4 

Perú 2  1  1 4 

Ecuador   1 1 1 3 

Rumanía 1    1 

Suiza 1  1 

Cuba  1 1 3 

Rusia  1 1 2 

Armenia 1   1 

Hungría  1 1 

NS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 7/23 = 31% 9/22 = 40% 3/22= 14% 12/20 = 60% 7/20 = 35% 6/19= 32% 7/25 = 28% 11/25 =44% 4/24 =17% 66 

Total  19/67 =  28% 25/59 =  42 % 22/74 = 29% 66/200= 33% 

 

Por tanto, un 33% do total do alumnado de Educación Infantil, non teñen a nacionalidade española eles/as 

e/ou algún dos seus proxenitores, destacando Venezuela e Senegal como os países de procedencia máis 

frecuentes.  
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En Educación Primaria, a porcentaxe de alumnado nesta situación é do 28%, sendo novamente Venezuela 

e Senegal, xunto con República Domincana os países de procedencia máis frecuentes.  

 E. PRIMARIA 

1º 2º 3º 4º 5º 6º TOT 

A B C A B C A B C A B C A B C A B C D  

Senegal 2 3 1   1 1 1  1 1    1  2 1  15 

Camerún   1               1 

Marruecos 1   1 1    1  1      2 7 

Nigeria      1           1 

Argelia    1          1 

Colombia 2 1  1 1 1  1 1  1   1 1  11 

Costa Rica 1                1 

Rep. 

Dominicana 

 1 2 1    1 2 2  1 1  1 2 14 

Argentina 1  2  1  1      1  1  1 7 

Venezuela 1 1 2 1 2 2 2 1 4 1  1     1 1 20 

Bolivia                  1 1 

Perú 1 1 1  1 1 1    1  1  2 1  11 

Uruguay         1 1     1 1  4 

Paraguay   1 2 1          4 

Brasil   1  1 1 1    1  1 6 

Ecuador    1    1 1     3 

Francia  1       1   1   3 

Suiza 1               1 

Portugal 1               1 

Checoslovaquia        1      1 2 

Cuba 1 1 1        1      4 

Hungría         1       1 2 

Rusia   1  1         2 

NS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  0 2 0 0 0 0 0 4 

TOTAL 8 8 5 8 5 7 10 8 6 10 10 2 5 5 4 2 7 6 10  

Alumnos/ aula 25 25 25 25 25 24 25 25 25 24 25 23 25 24 24 20 19 20 20  

% 32 32 20 32 20 29 40 32 24 37 40 9 20 21 17 10 37 30 50  

Total  21/75 = 28% 20/74 = 27 % 24/75 = 32% 22/74 = 29% 14/73 = 19% 25/79 =   32% 126/ 452 = 28% 

 

Destaca tamén unha alta porcentaxe de alumnado con NEAE/NEE.  

Se temos en conta únicamente o alumnado con certificado de discapacidade, neste momento hai 

escolarizados 12 alumnos en educación Infantil, 16 alumnos en Educación Primaria, e 4 alumnos có certificado 

en trámite, o que fai un total de 32 alumnos con certificado de discapacidade en grao variable, comprendidos 

entre o 33 e o 70%. Isto supón que un 5% do alumnado do centro ten alguna discapacidade.  
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En educación Infantil, a porcentaxe é dun 7%, sendo a distribución a seguinte:  

 E.INFANTIL 

4º 5º 6º  

TOTAL A B C A B C A B C 

Discapacidade 0 3 3 1 2 1 2 2 0 14 = 7% 

  

En Educación Primaria este alumnado supón un 4% do total, e a distribución por aulas é a que segue:  

 E. PRIMARIA 

1º 2º 3º 4º 5º 6º TOT 

A B C A B C A B C A B C A B C A B C D  

Discapacidade 1 2 1 1 0 3 1  1 1 1     1 2  1 16 

En trámite   1 1                2 

TOTAL 1 2 2 2 0 3 1  1 1 1     1 2  1 18 = 4% 

 

Se atendemos ás NEAE (incluíndo NEE) observamos que a porcentaxe de alumnado con NEAE en 

Educación Infantil é dun 13%, distribuíndose do seguinte xeito:  

 E. Infantil 

4º 5º 6º Total 

A B C A B C A B C  

TEA 1 1 2  1 1 1 2  9 

S. Down  1        1 

D. Visual       1   1 

D. Intelectual     1     1 

Retraso madurativo  1 1 1   1  2 6 

TDL (antes TEL) 1  1    1  2 5 

R.Neurodesarrollo         1 1 

T. Grave conducta  1        1 

TOTAL 2 4 4 1 2 1 4 2 5 24 

Total nivel 10 4 11  

Total etapa 25/197 = 13% 

*Neste cadro non se inclúen as Dislalias. 
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No caso da Educación Primaria, a porcentaxe de NEAE é aínda máis elevada, alcanzando un 16%  

 E. PRIMARIA 

1º 2º 3º 4º 5º 6º TOT 

A B C A B C A B C A B C A B C A B C D  

TEA   1 1 1 2     1   1  1  2  10 

Paresia Braquial   1                 1 

X Frágil                 1  1 2 

West          1          1 

Smith Magenis 1                   1 

Disc. visual                 1   1 

Disc. Intelectual       1?             1 

Plurideficiencia  1       1           2 

Ret. madurativo  1                  1 

TEL  2    1              3 

Altas capacidades          1          1 

T.G.Conducta                    0 

Fam/conducta                 1   1 

Dislexia       2   1  1 1 2    1  8 

D.Aprendizaje 1 2 1 3  1 1 2 2  2  1 3 1  2 2 1 25 

TDAH     1   1  1     1    1 5 

Dislalias +    2 1 1 2   1   1 1       9 

TOTAL 2 6 5 5 3 6 4 3 4 4 3 2 3 6 2 1 5 4 3 72 

Con discapacidad 1 2 1   2  1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 2 0 1 14 

Discapacidad tramite   1 1 1              3 3 

Total NEAE/NEE 72/444  =  16%  

*Non está incluído aínda  o alumnado de incorporación tardía nin vulnerabilidade socioeducativa 

 

Compre destacar que no centro hai 17 alumnos/as dentro do Trastorno do Espectro Autista, o que supón cerca 

dun 3% do alumnado escolarizado.  Segundo os datos de solicitude de escolarización para o vindeiro curso 

2022/2023, incorpóranse ó centro 4 alumnos máis con TEA e marcha un, o que fai un total de 20 alumnos e/ou 

alumnas con TEA no centro.  

 

d) Posibilidades da contorna 
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4.2. Identificación e valoración das necesidades.  

Calquera intervención debe partir dunha adecuada identificación e valoración de necesidades como base 

para a toma de decisións que permitan orientar a práctica educativa. Por tanto, o proceso de identificación e 

valoración das necesidades educativas do alumnado é o paso previo e necesario para garantir as oportunidades 

e condicións de aprendizaxe axeitadas a cada alumno e alumna.  

Este proceso pode ter lugar en varios momentos, sendo fundamental a identificación e valoración 

temperá a través de instrumentos básicos como a avaliación inicial, a continua e a psicopedagóxica.  

Tanto o art. 74.2 de LOE como o art. 33.1 do Decreto 229/2011 de atención á diversidade, sinalan esta 

identificación temperá, a súa valoración e a resposta educativa procedente como procesos necesarios para 

adecuar as medidas e os recursos educativos á diversidade. Tamén a orde do 8 de setembro de 2021 destaca 

a importancia da detección precoz das necesidades educativas, sinalando que o alumnado deberá recibir o 

apoio preciso desde o momento da súa escolarización ou da detección da súa necesidade.  

É importante destacar, nesta detección temperá das necesidades específicas de apoio educativo, o 

establecido no Protocolo de coordinación, intervención e derivación interinstitucional en atención temperá 

da Xunta de Galicia, polo que nos guiaremos.  

Para a identificación de necesidades deberemos partir: 

- Da información aportada polas familias e polos centros de procedencia, de ser o caso. 

- Da avaliación inicial e, de ser o caso, da avaliación psicopedagóxica. 

- Dos informes e das achegas do profesorado, dos servizos de orientación ou dos servizos 

sociosanitarios, entre outros.  

 

En definitiva, deberemos empregar todos os instrumentos dos que dispoñemos para a identificación.  Entre 

eles destacamos: 

 
a) Avaliación inicial 

É, tal e como se recolle no art.33.2 do Decreto 229/2011, o factor preventivo por excelencia en atención á 

diversidade - especialmente para os acneae - sendo unha das súas finalidades a de adaptar as ensinanzas ao 

alumnado e facilitar a debida progresión nas suás aprendizaxes (Orde do 8 de setembro de 2021).     

En consecuencia, o equipo docente, coordinado polo profesorado titor e co asesoramento do 

departamento de orientación realizará, no primeiro mes de cada curso unha avaliación inicial a todo o 

alumnado que se incorpore aos ensinos do segundo ciclo de educación infantil e a cada nivel do ensino 

obrigatorio.   

- Educación Infantil (Orde do 25 de xuño de 2009): O titor/a deberá facer unha avaliación inicial a todo 

o alumnado cando se incorpore a 4º curso, ou máis tarde por traslado.  Recollerá: as achegas da 

entrevista coa familia, os datos médicos e psicopedagóxicos significativos, as observacións do 

período de adaptación e as do período de escolarización anterior se a houbese, e quedará recollida 

no expediente. 
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- Educación Primaria (Orde do 9 de xuño de 2016): o titor/a realizará unha avaliación inicial durante o 

primeiro mes de cada curso escolar (ou máis tarde por traslado.)  

- Incidirá nas competencias clave e incluirá a análise de informes anteriores e a información obtida 

polas familias. 

Para tal fin, desde a CCP elaborarase un documento de avaliación inicial para cada un dos niveis que 

se imparten no centro, garantindo continuidade e coherencia ás aprendizaxes requiridas para enfrontarse a 

cada nivel. 

Esta avaliación inicial será o punto de referencia para a toma de decisións nas programacións de aula, 

así como para a adopción das Medidas de Atención á Diversidade que se consideren oportunas para cada 

alumno. 

En función dos resultados, poderá ser necesario demandar da xefatura do departamento de 

orientación a realización dunha avaliación psicopedagóxica.  

O profesorado titor, en colaboración coa xefatura do departamento de orientación, informará as 

familias sobre os procedementos para levar a cabo a avaliación inicial e, no seu caso, a identificación temperá 

das necesidades educativas. Igualmente, achegaralles información sobre os resultados desa avaliación e, 

cando cumpra, sobre a aplicación das medidas de atención á diversidade que se consideren necesarias.   

 
b) Avaliación continua 

Dado que as necesidades educativas poden aparecer ao longo de todo o proceso educativo, tanto as 

ordenes de avaliación como os decretos de curriculum das diferentes etapas educativas establecen a 

necesidade de levar a cabo un proceso de avaliación continua, cuxos resultados permitan ao docente introducir 

de forma constante cambios metodolóxicos, organizativos ou na súa proposta curricular que beneficien a todo 

o alumnado.  

Esta avaliación continua, por tanto, vainos permitir detectar determinados indicadores ou signos de 

alerta, que poden facer sospeitar a presenza de determinados trastornos e, nos casos en que sexa necesario, 

demandar da xefatura do departamento de orientación a realización dunha avaliación psicopedagóxica.  

Cabe destacar a importancia dos diferentes protocolos para o tratamento educativo do alumnado con 

diferentes trastornos da Xunta de Galicia. En base a eles, e para facilitar a identificación das diferentes NEAEs, 

recollemos no ANEXO 1 deste Plan Xeral de atención á diversidade “INDICADORES- SINAIS DE ALARMA”. 

O profesorado deberá revisar con regularidade estes sinais co fin de identificar o máis tempranamente 

posible as necesidades do seu alumnado. No caso de identificar sinais de alarma, deberá cumplimentar o 

correspondente documento, que pasará a formar parte do expediente do alumno. Se é o caso, solicitará á 

Xefatura do DO a realización dunha avaliación psicopedagóxica. 

En base aos mesmos protocolos, coa finalidade de comezar a intervención tan pronto se detecten as 

necesidades, no ANEXO 2 deste PXAD se establecen unha serie de orientacións xerais para o traballo na aula 

co alumnado con diferentes trastornos.  
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- Este Anexo 2 de orientacións servirá tamén como documento de rexistro, no que o profesorado irá 

marcando as medidas aplicadas con cada alumno, destacando as que mellor funcionaron. Este 

documento pasará a formar parte do expediente do alumno, de modo que se garanta a 

continuidade das medidas que resultaron efectivas con cada alumno/a.   

 

c) Avaliación psicopedagóxica 

Como vemos, pode suceder que o proceso de identificación das necesidades deba iniciarse ante 

determinados signos de alerta detectados pola familia ou o profesorado, que requiran a participación do 

departamento de orientación  ou o  EOE para a realización dunha avaliación psicopedagóxica.  

O art. 34 do Decreto 229/2011 defínea como o proceso sistematizado de recollida, análise e valoración 

da información relevante do alumnado, do seu contexto escolar e familiar e dos distintos elementos que 

interveñen no proceso de ensino-aprendizaxe coa finalidade de identificar as necesidades educativas que poida 

presentar, e poder fundamentar as correspondentes propostas e decisións.  

É competencia e responsabilidade da xefatura do departamento de orientación, e poderá contar coa 

colaboración do EOE.  

 

Requisitos para a súa realización 

A avaliación Psicopedagóxica poderá realizarse nas seguintes circunstancias:  

- Cando exista algún tipo de discapacidade, trastorno ou circunstancia que afecte o seu 

desenvolvemento xeral, así como á súa aprendizaxe; igualmente, se existen indicios de altas 

capacidades intelectuais.  

- Cando os resultados da avaliación inicial deban complementarse con esa avaliación.  

- Cando se prevexa a necesidade dalgunha medida extraordinaria de atención á diversidade que require, 

previamente, esa avaliación.  

- Cando se prevexa a necesidade de recursos educativos complementarios ou apoios especializados de 

difícil xeneralización.  

- Cando se considere necesario elaborar ou modificar o ditame de escolarización. 

- Cando por circunstancias excepcionais, demándeo a Administración educativa.  

 

Procedemento para a súa solicitude 

- O profesorado titor, cando se cumpra algunha das situacións descritas no punto anterior e de acordo 

co protocolo de demanda recollido no ANEXO 3 deste PXAD, realizará a solicitude de avaliación 

psicopedagóxica á xefatura do departamento de orientación.  

- Nos casos de alumnado en proceso de admisión no centro que o requira, será a dirección do centro 

quen demande a avaliación psicopedagóxica.  
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- No caso de alumnado matriculado noutro centro, solicitarase a información necesaria á xefatura de 

departamento de orientación do centro de procedencia.  

- En determinadas circunstancias acreditadas no protocolo de demanda e no informe psicopedagóxico 

correspondente, a sollicitude poderá proceder da Administración educativa, da propia xefatura do 

departamento de orientación ou das nais, dos pais ou das persoas titoras legais do alumnado.  

 

No momento en que se reciba a solicitude de avaliación psicopedagóxica, ou antes se é o caso, abrirase 

expediente do alumno ou alumna no departamento de orientación. Xefatura do departamento de orientación, 

segundo o modelo establecido no Anexo 4, deixará constancia no expediente do alumno da existencia de 

expediente no departamento de orientación. Dito anexo 5 deberá ser impreso en papel de cor verde, co fin de 

identificalo con facilidade.   

Do mesmo xeito, formará parte do expediente do alumno no departamento de orientación o “listado de 

documentos no departamento de orientación” establecido no Anexo 5 desde PXAD. Xefatura de 

departamento de orientación irá cumplimentando este listado conforme se engadan novos documentos ao 

expediente do alumno ou alumna no departamento.   

 
Solicitude de intervención do EOE.  

- Cando se considere necesario,  XDO, co visto e prace da dirección do centro, podrá requerir ao servizo 

territorial de Inspección Educativa a intervención do EOE, a través do correspondente modelo formalizado 

e acompañado dunha copia do informe psicopedagóxico elaborado por XDO.    

 

Conformidade das familias.  

- As nais, os pais ou as persoas titoras legais do alumnado deberán ser informadas da realización da 

avaliación psicopedagóxica así como da súa finalidade, e deberán deixar constancia de dita información e 

da súa conformidade ou non a través do modelo que figura no ANEXO 6, que deberá estar firmado antes 

da realización da propia avaliación psicopedagóxica.  

- No caso de que as familias non amosen a súa conformidade para a realización da avaliación 

psicopedagóxica, consultarase á inspección educativa correspondente o procedemento a seguir. 

 
Contido e características.  

- Aterase ao disposto no artigo 17 da orde do 8 de setembro de 2021 

- O equipo docente, coordinado polo profesorado titor, achegará á xefatura do departamento de 

orientación (XDO) a información que se lle requira.  

- XDO poderá requirir as achegas doutro persoal que atenda á alumna ou ao alumno no propio centro 

docente, as das nais, os pais ou as persoas titoras legais e, no seu caso, as das persoas profesionais que 

interveñen na súa atención integral. 
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Carácter global e contextualizado da avaliación psicopedagóxica.  

Compre destacar que a avaliación psicopedagóxica non soamente deberá contribuir a fundamentar a 

resposta específica ás necesidades educativas de determinadas alumnas ou determinados alumnos, senón 

tamén a orientar ao centro na mellora das condicións que permitan responder á diversidade de todo o 

alumnado.   

Tal e como se recolle no Protocolo para a atención educativa do alumnado con Síndrome de Down e/o 

discapacidade intelectual, a discapacidade de unha persoa resulta da interacción entre a persoa e o ambiente 

no que se desenvolve. Isto implica que as limitacións de unha persoa convértense en discapacidade como 

consecuencia da súa interacción con un ambiente que presenta barreiras e non ofrece os apoios que precisa 

para reducir as súas limitacións funcionais. Por tanto, se unha persoa desenvólvese nun ambiente libre de 

barreiras (non só físicas, senón de moi diversa índole) e cos apoios que necesita, as súas capacidades 

desenvolveranse máis e serán cada vez máis operativas.   

En consecuencia, deberá realizarse unha valoración das principáis necesidades referidas a:  

A nivel centro:  

- Procedemento para a detección das necesidades educativas e o seu plan de actuación.  

- Presenza de barreiras 

- Organización coordinada de espazos, horarios e apoios. 

- A atención a diversidade nos tempos de ocio.  

- Formación do profesorado 

- Colaboración e coordinación entre o equipo docente e con outros profesionais (persoal auxiliar 

coidador, intérprete da ONCE, persoal sanitario, …) 

- Colaboración e coordinación con servizos externos 

- Colaboración e implicación das familias, etc.  

A nivel aula:  

- Adecuación tanto dos elementos relacionais (profesor-alumno, entre alumnos e profesor de aula-

profesor de apoio) como os recursos materiais, organizativos e curriculares.  

- Na metodoloxía: selección de estratexias que, beneficiando ao acneae sexan útiles para todo o 

grupo (traballo colaborativo, grupos cooperativos, titoría entre iguais, proxectos, etc).  

- Na avaliación: asegurando o emprego de instrumentos e procedementos variados e adecuados.   

- Os obxectivos e contidos deberán ser adecuados ás peculiaridades da aula e do alumno, 

estruturándoos segundo prioridades. 

- As actividades: multiivel, planificadas baixo a perspectiva do DUA.  

 
Neste sentido será moi importante o proceso de reflexión e valoración colectiva que se desenvolve a 

través dos órganos de coordinación.  

 



21 
Plan Xeral de Atención á Diversidade – CEIP MARÍA BARBEITO E CERVIÑO 

Conclusións da avaliación. Informe psicopedagóxico e comunicación dos resultados.  

Os resultados e conclusións da avaliación psicopedagóxica recóllense nun Informe psicopedagóxico que 

deberá elaborar a XDO.  

Realizarase segundo o modelo que figura no ANEXO 7 . Ten carácter confidencial polo que se debe gardar 

a preceptiva garda e custodia.  

- XDO deberá comunicar os resultados da avaliación e as posibles orientacións ou propostas de actuación 

ó profesorado titor.  

- O profesorado titor, coa colaboración do departamento de orientación, fará chegar as nais, país e/ou 

titores legais os resultados da avaliación e as posibles orientacións ou propostas de actuación. Asi mesmo, 

terán dereito a solicitar unha copia do informe psicopedagóxico, segundo o modelo establecido no ANEXO 

8, firmando no seu momento a recepción do mesmo, segundo o ANEXO 9 

- De ser o caso, o profesorado titor, coa colaboración do departamento de orientación, fará chegar as 

nais, país e/ou titores legais un documento con pautas para as familias en base aos diferentes 

protocolos publicados pola Xunta de Galicia, segundo o modelo establecido no ANEXO 10.   

 
Necesidades actuáis 
 

Entre as necesidades más frecuentes no alumnado do centro podemos destacar, entre outras, as seguintes: 

- Necesidades específicas de apoio educativo, en moitos casos necesidades educativas especiais. 

- Dificultades para acadar o nivel lectoescritor correspondente á súa idade. 

- Dificultades na área matemática, fundamentalmente no razoamento e resolución de problemas. 

- Insuficiente implicación, esforzo e autonomía no estudio. 

- Dificultades de organización que inciden negativamente na eficiencia. 

 
 

4.3. Determinación dos obxectivos. 

En base ás necesidades identificadas, establécense os seguintes obxectivos 

A) Obxectivos xerais 

- Ofrecer unha resposta educativa axeitada ao alumnado do centro contemplando os axustes que 

sexan precisos. 

- Potenciar actuacións coordinadas das persoas implicadas na atención á diversidade: familia, 

alumno/a, profesorado, titores/as, persoa orientadora, equipo directivo, ... 

- Deseñar respostas educativas e planificar actuacións para a atención á diversidade e ao alumnado 

con necesidade específica de apoio educativo 

- Sensibilizar á comunidade educativa en atención á diversidade.  
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B) Obxectivos específicos 

B1)  Referidos ao ámbito educativo 

- Fomentar a colaboración dos órganos de goberno e de participación do centro na elaboración e 

desenvolvemento do PXAD. 

- Planificar propostas educativas diversificadas e adaptadas ás necesidades do alumnado escolarizado. 

- Utilizar metodoloxías variadas que faciliten a participación de todo o alumnado desde unha 

perspectiva inclusiva. 

- Potenciar a comunicación e coordinación coas familias implicándoas na educación das súas fillas e 

dos seus fillos.  

- Promover a formación do profesorado na atención á diversidade e na inclusión. 

- ¿Crear unha aula de recursos? 

 

B2) Referidos ao ámbito familiar 

- Participar activamente no proceso educativo do seu fillo ou da súa filla. 

- Ampliar a súa capacidade de apoio no proceso educativo compartido  

 

B3) Referidos á contorna.  

- Fomentar a coordinación con institucións, asociacións ou organismos externos ao centro na 

aplicación de medidas de atención á diversidade que favorezan a inclusión.  

- Establecer canles e procedementos para a colaboración e intercambio de información.  

 

4.4. Descrición das actuacións, medidas e/ou programas para a atención á diversidade 

A realidade reflectida na descripción inicial do centro, familias, alumnado e contorna, evidencia a 

necesidade de realizar determinados axustes a nivel centro, aula e individual para atender a diversidade do 

noso alumnado.  

É necesario por tanto implementar unha serie de medidas de atención á diversidade, entendendo por 

elas, como se reflicte no art. 7 do Decreto 229/2011, todas aquelas actuacións, estratexias e/ou programas 

destinados a proporcionar unha resposta axustada ás necesidades educativas do alumnado.  

Estas medidas clasifícanse en ordinarias e extraordinarias e deben estar recollidas neste plan e nas súas 

concrecións anuais.   

E fundamental detacar que na resposta educativa á diversidade priorizaranse as medidas de carácter 

ordinario e normalizador. As de carácter extraordinario só se levarán a cabo unha vez esgotadas as anteriores. 

(art 4.5 D. 229/2011).  
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4.4.1. Medidas ordinarias 

De conformidade co art. 8 do Decreto 229/2011, do 7 de decembro, son aquelas que faciliten a 

adecuación do currículo prescritivo, sen alteración significativa dos seus obxectivos, dos contidos nin dos 

criterios de avaliación, ao contexto sociocultural dos centros docentes e ás características do alumnado.  

Por tanto, sen necesidad de recurrir a medidas extraordinarias, podemos poñer en marcha moitas 

medidas e estratexias referidas a organización, metodoloxía, agrupamentos, avaliación, etc., para atender a 

diversidade do noso alumnado.  Podemos destacar:  

 

a) Adecuación da estrutura organizativa do centro, e da organización e a xestión da aula ás características 

do alumnado.  

Destinatarios da medida Responsables da aplicación Temporalización 

 Todo o alumnado  Equipo directivo 

 Equipo docente 

 Primeiro trimestre. 

 Revisión constante 

 

Con esta finalidade, establécense os seguintes criterios: (falar con dirección) 

1. Agrupamento do alumnado.  

Seguindo o art 87 da LOE, deberá realizarse unha adecuada e equilibrada escolarización do alumnado 

con NEE. Para configurar grupos equilibrados e heteroxéneos dando resposta as necesidades do 

alumnado deberemos ter en conta aspectos como:   

- Características e número do alumnado con NEAE – distribución equilibrada por grupos, tendo en 

conta fundamentalmente as características e necesidades do alumnado con NEE e non tanto o seu 

número, xa que e ben sabido que os acneae presentan características e necesidades ben diferentes 

e non podemos equiparar os grupos en base ao número de alumnado.  

- Distribución equilibrada de alumnado NEAE por incorporación tardía.   

- Nos cambios de curso/ciclo será fundamental asegurar que todos os nenos e nenas pasen de curso 

nun grupo con al menos un ou dous compañeiros o compañeiras de referencia, especialmente no 

caso do alumnado con NEAE e/ou con dificultades no ámbito socioafectivo.   

- Nos casos de alumnos con nee ou neae que o requiran, as decisións de incorporación aos grupos 

tomaranse tras a análise particular de cada caso. 

- No caso de que xurdan necesidades non previstas que provoquen un grande desequilibrio nos 

grupos dun mesmo nivel facendo moi difícil atender ás necesidades do alumnado, poderase 

solicitar á inspección educativa unha nova reagrupación do alumnado no medio do ciclo.  

 
2. Adscricion do profesorado 

- Temos unha porcentaxe moi alta de NEAE/NEE, ao tempo que case a totalidade das mestras teñen 

destino definitivo do centro. Ponse de manifesto a necesidade dunha cultura de centro na que 
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prime a formación de todo o claustro nas NEAES más frecuentes, revertindo esa formación na 

atención ao noso alumnado e na optimización dos recursos.  

- Por tanto, a adscrición do profesorado realizarase conforme á normativa de aplicación, 

considerando se é posible que primen os criterios pedagóxicos na asignación de titorías  ¿Orde 28 

Xuño 2010, art.2º, 1.2. adscripción do profesorado, en base a premisas… 2) prestarlle a mellor 

atención posible ás necesidades do alumnado do centro.  

 
3. Distribución das aulas, das unidades e/ou dos espazos do centro. 

- Espazos do centro: Nunha escola común para todos, os espazos deben reflectir e adecuarse á 

diversidade do alumnado que escolariza.  

- Alumnado NEE/NEAE: no noso centro hai escolarizado alumnado con discapacidade visual, 

auditiva, física e alumnado con TEA.  Deberán terse en conta as necesidades deste alumnado 

e adecuar os espazos as súas necesidades: condicións de luminosidade e acústicas, bandas 

rugosas, letreiros identificativos, pictogramas, etc. Será fundamental ademáis unha 

adecuación dos espazos de ocio que permitan a partipación de todo o alumnado.  

- Alumnado procedente do extranxeiro: O centro ten unha riqueza cultural enorme. Temos 23 

nacionalidades/procedencias diferentes, que supoñen un 30% do noso alumnado.  Debemos 

coidar os espazos do centro para que todo o noso alumnado se sinta parte do mesmo dende 

que entra pola porta. O propio Hall da entrada debería reflectir esta grande diversidade 

cultural (Ex: facemos un mural vivo con todos os países e imos engadindo chinchetas e 

aumentando o número de familias procedentes de cada país/comunidade.... Poñemos 

información visible nas paredes do centro que vinculan con outras partes do país e países do 

mundo: letreiros imaxes e diferentes linguas presentes entre o alumnado...etc) 

- Bibliotecas inclusivas  +  lectura fácil….  

- Distribución das aulas:  

- Na asignación das aulas aos diferentes cursos, deberán terse en conta as necesidades do 

alumnado: 

- Ainda que por norma xeral os pisos dos diferentes edificios están distribuidos por niveis, 

esta asignación poderá modificarse no caso de ser necesario por ter escolarizado 

determinado alumnado con dificultades de mobilidade → Barreiras arquitectónicas: en 

ausencia de ascensor non ten sentido que un alumno sen mobilidade teña que subir ao 

segundo ou terceiro piso por estar en 4º ou 6º curso.  

- O mesmo sucede cando acuden a aula de PT/AL... → Movilidade aulas PT/AL: Cando as 

especialistas teñen que atender alumnado de 3 anos ou con dificultades de mobilidade, 

esas sesións deberán realizarse nas aulas de apoio do 1º piso. (Non ten sentido que unha 

PT/AL estea a subir 3 pisos con este alumnado, co esforzo que supón para o alumno ou 



25 
Plan Xeral de Atención á Diversidade – CEIP MARÍA BARBEITO E CERVIÑO 

alumna e perdendo 10 minutos de sesión, mentres nas aulas do 1º piso outra PT/AL está 

atendendo alumnado de 3º ou 6º de primaria sen dificultades de mobilidade).   

- Deberemos ter en conta as condicións de luminosidade e contaminación acústica das aulas á 

hora de asignar os diferentes grupos: alumnado con discapacidade visual (aulas más 

luminosas) e con hipersensibilidade acústica (asignación das menos ruidosas: que non dean ao 

patio).  

4. Plan de acollida para o alumnado  - NEAE+ Procedente extranxeiro fundamentalmente 

Seguindo o establecido na Resolución do 26 de maio de 2022, da Secretaría Xeral de Educación e 

Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de 

educación infantil,educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato no curso 

académico 2022-2023, co fin de facilitar a incorporación do alumnado ao centro, o equipo directivo 

elaborará a información necesaria e organizará as actuacións que lle permitan ao alumnado, 

especialmente ao de nova incorporación, familiarizarse nas primeiras semanas do curso, polo menos, 

coas normas de organización, funcionamento e convivencia do centro. 

 

b) Adecuación das programacións didácticas ao alumnado e ás circunstancias do seu contorno 

Destinatarios da medida Responsables da aplicación Temporalización 

 Todo o alumnado  Equipo docente  Primeiro trimestre. 

 Revisión constante 

 

A programación didáctica é o instrumento de traballo do docente. Permite, a partir da reflexión sobre a 

propia práctica e os decretos de ensino, adaptar a súa actuación docente á realidade educativa e, por tanto, a 

todas as necesidades do seu alumnado, gracias a un currículo aberto e flexible. Por tanto: 

- As programacións de aula deberán desenvolverse partindo do nivel de competencia curricular de cada 

alumno e alumna (tomando a avaliación inicial como punto de partida) e as axudas que precise, tendo en 

conta os principios DUA e facilitando espazos de participación para todas as alumnas e todos os alumnos.  

Teránse en conta cuestións coma:  

- Deseñar actividades de ensino-aprendizaxe variadas e con diferente nivel de dificultade. 

- Utilizar recursos e materiais diferenciados- gráficos, audiovisuais, manipulativos para completar os 

distintos estilos de aprendizaxe dos alumnos/as. 

- Establecer secuencias de contidos que aseguren aprendizaxes básicos para todos e coñecementos de 

maior complexidade para algúns. 

- Etc.  

 

Destacar que tal e como se establece na citada Resolución do 26 de maio de 2022, será fundamental o 

traballo colaborativo do profesorado de educación primaria e do profesorado de educación infantil para o 
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desenvolvemento de programacións didácticas globalizadas, baseadas en metodoloxías que non supoñan 

unha ruptura abrupta respecto das empregadas durante a etapa educativa que o alumnado vén de rematar. 

 

c) Metodoloxías que promovan a inclusión.   

Destinatarios da medida Responsables da aplicación Temporalización 

 Todo o alumnado  Equipo docente  Primeiro trimestre. 

 Revisión constante 

 

Na liña do que venimos diciendo, e tal e como se recolle no art.45.2. da orde do 8 de setembro de 2021, 

na planificación docente, no marco dos principios do DUA, poderán utilizarse distintas estratexias de traballo 

colaborativo tales como:   

- Traballo cooperativo en grupos heteroxéneos 

- Titoría entre iguais. 

- Aprendizaxe por proxectos. 

- Traballo por recunchos. 

- Organización de contidos por centros de interese. 

- Aprendizaxe servizo, Etc.  

Escollendo sempre aquelas que mellor se adapten á construcción que cada alumna e cada alumno 

debe facer da súa propia aprendizaxe.  

 
d) Adaptación dos tempos, dos instrumentos e dos procedementos de avaliación 

Destinatarios da medida Responsables da aplicación Temporalización 

 Alumnado con NEAE que o precise.   Equipo docente  Todo o curso. 

 

Esta adaptación supón unha estratexia fundamental na individualización do ensino, tendo un claro carácter 

preventivo e compensador.  

- Consiste en que o profesorado adapte os tempos, os instrumentos e os procedementos de avaliación ás 

circunstancias do seu alumnado. Poderanse considerar aspectos coma a forma de comunicación que o 

alumnado necesite, a secuenciación das tarefas, a verificación da comprensión das tarefas, a 

dispoñibilidade dos recursos tecnolóxicos, a concesión do tempo necesario, etc.   

- Esta adaptación deberá aplicarse en base ás indicacións establecidas nos diferentes protocolos de 

actuación publicados pola Xunta de Galicia, reflexadas nas orientacións dos ANEXOS 2 deste PXAD.  

- É responsabilidade da mestra ou mestre da área e deberá poñelo en coñecemento do titor ou titora, que 

informará aos país, nais ou titores legais do alumno ou alumna. 

 

e) Programas colectivos de traballo da conciencia fonética e fonolóxica e estimulación da linguaxe. 

Destinatarios da medida Responsables da aplicación Temporalización 
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 Alumnado de 2º ciclo de 

Educación Infantil e 1º 

ciclo de Educación 

Primaria.  

 Profesorado titor, co 

asesoramento do profesorado 

especialista en AL.  

 Todo o curso 

 

A gran cantidade de alumnado que temos no centro con dificultades a nivel de linguaxe e comunicación 

e as dificultades atopadas no primeiro ciclo para a adquisición da lectoescritura, fan necesario establecer un 

programa específico destinado tanto a enriquecer a competencia lingüística do alumnado destas etapas coma 

a previr e facilitar a superación das posibles dificultades detectadas, reforzando habilidades e aptitudes 

necesarias para a  adquisición da lectura e a escritura. Con esta finalidade:  

- As mestras de último ciclo de Educación Infantil e primeiro ciclo de Educación Primaria, coa colaboración 

do profesorado especialista en Audición e Linguaxe se e o caso, elaborarán un programa específico de 

traballo da conciencia fonética e fonolóxica e estimulación da linguaxe.  

- O programa recollerá obxectivos a traballar de forma progresiva en cada un dos cursos. 

- O profesorado titor de cada grupo será o resonsable da implementación e avaliación do programa.  

 

f) Aulas de atención educativa e convivencia 

Destinatarios da medida Responsables da aplicación Temporalización 

 Alumnado con condutas 

disruptivas 

 Profesorado da área 

 Profesorado con disponibilidade 

horaria.  

 Todo o curso 

 

Cando un alumno ou alumna impida o normal desenvolvemento do traballo dunha sesión lectiva do seu 

grupo clase pola súa conduta inadecuada, poderá ser derivado ou derivada a aula de atención educativa e 

convivencia durante esa sesión.  

- O profesorado que o deriva deberá proporcionarlle as tarefas a realizar durante o tempo que dure a sesión 

lectiva, e deberá corrixilas e avalialas.  

- O alumnado derivado á aula de atención educativa e convivencia deberá desenvolver un programa de 

habilidades e competencias sociais.  

- As nais, os pais ou as persoas titoras legais do alumnado remitido a esta aula serán informadas cada vez 

que asistan á referida aula, e indicaráselles o motivo desa remisión.  

- A xefatura de estudos levará un rexistro do alumnado derivado, o profesorado que o deriva e os motivos.  

- De ser o caso, esta aula poderá empregarse cos mesmos fins que a aula de convivencia inclusiva á que se 

refire o artigo 25 do Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, 

de convivencia e participación da comunidade educativa en materia de convivencia escolar.  
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g) Reforzo educativo 

Destinatarios da medida Responsables da aplicación Temporalización 

 Alumnado que coa  modificación de:  

secuencia de contidos, formas e 

instrumentos de avaliación, 

organización da aula, agrupamento do 

alumnado e  metodoloxía, pode seguir 

o proceso ordinario de ensino e 

aprendizaxe. 

 Profesorado da área 

 

 Todo o curso ou ata 

cando superen as 

dificultades.  

 

 É elaborado e desenvolto na aula ordinaria polo mestre que imparte docencia na área obxecto de 

reforzo.  

 De non tratarse do titor, deberá poñelo en coñecemento deste, que o comunicará á xefatura de 

estudos e informará ao pai, nai ou titor legal do alumno segundo o modelo establecido no ANEXO 11. 

Información de medidas a adoptar.  

 Poderá contar coa colaboración de profesorado ordinario con dispoñibilidade horaria, que actúa como 

un apoio xeral ao conxunto da aula.  

 Reflectirase nos documentos oficiais de avaliación do alumnado.  

 Ao final de cada curso, o profesorado, coordinado pola persoa titora, elaborará un informe individual 

dos reforzos educativos levados a cabo, segundo o modelo recollido no ANEXO 12 deste plan.  

 

h) Apoio do profesorado con dispoñibilidade horaria 

Destinatarios da medida Responsables da aplicación Temporalización 

 Todo o alumnado  Profesorado con dispoñibilidade 

horaria.  

 Profesorado da área 

 Todo o curso.  

 

A atención á diversidade como responsabilidade compartida, unido á grande cantidade de alumnado 

con NEAE escolarizado no centro fan necesaria a participación do profesorado con disponibilidade horaria na 

atención a este alumnado. 

Por tanto, a principio de curso, unha vez elaborados os horarios dos diferentes cursos e tendo en conta 

os horarios dos apoios elaborados polo departamento de orientación, elaboraránse, en función das 

necesidades do centro, os horarios de apoio por parte do profesorado de dispoñibilidade horaria.  

Poderán ocuparse en: 

a) O traballo cooperativo do profesorado dentro da aula: supón o traballo conxunto na aula dun 

profesor do centro con dispoñibilidade horaria co profesor adscrito á área ou titor do grupo, 
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colaborando en todas ou algunhas actividades. Esta tarefa será desenvolta preferentemente nas áreas 

de lingua castelá/galega e matemáticas. 

- O profesor da área será o responsable da planificación do proceso de aprendizaxe e do 

seguimento e avaliación do alumnado.  

- Xefatura do departamento de orientación distribuirá as sesións que os profesores teñan asignadas 

no seu horario a este cometido entre os grupos correspondentes. Serán criterios a considerar: 

- Presenza de alumnos con necesidade específica de apoio educativo que por falta de 

recursos non pode contar con apoio especializado.  

- Características do alumnado con necesidade especifica de apoio educativo de cada grupo. 

- Incidencia nos primeiros niveis nas dificultades nas áreas instrumentais, de forma especial 

na lectoescritura. 

- Presenza de alumnos que promocionaron sen acadar avaliación positiva nas áreas nas que 

colabora o segundo profesor. 

- Presenza de alumnos repetidores. 

 

b) Grupo de Adquisición de Linguas (GAL) para alumnado que se incorpora ao centro e presenta 

descoñecemento das dúas linguas oficiais de Galicia. O funcionamiento se rexirá segundo o establecido 

no punto XXXX deste PXAD.  

c) Grupo de Adaptación da Competencia Curricular (GACC) para alumnado que se incorpora ao centro 

e presenta un desfasamento curricular de dous cursos ou máis con respecto ao que lle correspondería 

por idade. O funcionamiento se rexirá segundo o establecido no punto XXXX deste PXAD.  

d) Atención na Aula de atención educativa e convivencia, segundo o establecido no punto 4.4.1.f) deste 

PXAD.  

e) Desdobramento de grupos: Poderanse desdobrar grupos para a realización de determinadas 

actividades co obxecto de facilitar aos alumnos unha atención máis individualizada. 

- A programación será a mesma para os dous grupos e a coordinación entre o profesorado debe 

ser máxima. 

- Na formación dos grupos evitarase calquera clasificación dos alumnos polos seus coñecementos, 

nivel intelectual ou rendemento. 

 Durante o primeiro mes de curso, priorizarase a atención naqueles grupos de 1º de educación 

Primaria con alumnos con dificultades nas áreas instrumentais, de forma especial na lectoescritura.  

 

i) Programas de enriquecimento curricular.  

- As actividades de aprendizaxe deben contemplar distintos graos de execución, distintos recursos e 

fontes de información, distintas complexidades, etc., respetando os principios do DUA e incluir 

metodoloxías activas e participativas para dar resposta á diversidade de alumnado presente nas aulas.  
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- O equipo docente realizará programas de enriquecemento curricular para o seu alumnado con altas 

capacidades intelectuais, tratando de promover e desenvolver os seus talentos, dando resposta ás 

súas inquedanzas, potencialidades e interese por aprender, mantendo o seu nivel de motivación.  

- Os programas de enriquecemento curricular deberán desenvolverse na aula ordinaria e terán como 

referente o currículo do curso en que estea escolarizado o alumnado con altas capacidades 

intelectuais.  

- É competencia e responsabilidade do profesorado da área a oferta de actividades e a organización da 

aula para que a diversidade do alumnado se beneficie desa medida.  

- Con carácter xeral, a participación nun programa de enriquecemento curricular reflectirase nos 

documentos oficiais de avaliación do alumnado.  

 

j) Plan específico de reforzo para o alumnado de EP que permaneza un ano máis no mesmo curso 

Destinatarios da medida Responsables da aplicación Temporalización 

 Alumnado que permanece un ano mais 

no mesmo curso 

 Equipo docente 

 Profesorado titor.  

 Todo o curso ou cando 

supere as dificultades  

 

Cando unha alumna ou un alumno de educación primaria permaneza un ano máis no mesmo curso, debe 

seguir un plan específico de reforzo, que ten como finalidade atender e superar as dificultades que levaron a 

esa repetición.  

- Este plan será elaborado polo equipo docente, baixo a coordinación do profesorado titor, e 

desenvolverase ao longo de todo o curso.  Realizarase conforme o modelo establecido no ANEXO 13 

deste PXAD.  

- En cada sesión de avaliación farase o seguimento do plan específico de reforzo e, de ser necesario, 

realizaránselle os axustes que procedan.  

- Ao final do curso, na mesma sesión de avaliación, informarase sobre o seu desenvolvemento e o seu 

aproveitamento.  

 

4.4.2. Medidas extraordinarias 

De conformidade co art. 9 do Decreto 229/2011, do 7 de decembro, considéranse medidas 

extraordinarias de atención á diversidade todas as dirixidas a dar resposta ás necesidades educativas do 

alumnado con NEAE que poden requirir modificacións significativas do currículo ordinario e/ou supor cambios 

esenciais no ámbito organizativo, así como, de ser o caso, nos elementos de acceso ao currículo ou na 

modalidade de escolarización. 

Aplicaranse logo de esgotadas as de carácter ordinario ou por resultaren estas insuficientes.  
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a) Adaptacións curriculares (AC). (art. 55 da orde do 8 de setembro de 2021)  

Destinatarios da medida Responsables da aplicación Temporalización 

 Alumnado con NEE e 

excepcionalmente NEAE.  

 Profesorado da área, en colaboración, se 

é o caso, co profesorado de apoio ao 

alumnado con NEE.  

 Aprobación no 1º trimestre.  

 Desenvolvemento Inicialmente 

un curso ou ciclo.   

(1) 

 

- Afectan aos elementos prescritivos do currículo (entendendo como tales os que recolla a normativa 

que regula o currículo) supoñendo a modificación, ampliación, reducción ou supresión de parte ou 

todos eles.  

- A elaboración dunha AC para un determinado alumno o alumna ten unha serie de requisitos:  

1. E necesaria unha Avaliación psicopedagóxica previa e que o informe psicopedagóxico resultante 

que especifique que a AC é a medida máis idónea para atender as súas necesidades educativas, 

despois da aplicación doutras medidas de atención á diversidade.   

- Neste informe deberá constar o seu nivel de competencia curricular aportado polo 

profesorado das áreas ou materias susceptibles de adaptación. Este será o punto de partida 

para o axuste do currículo.  

2. Xefatura de estudos convocará unha reunión co equipo docente do alumno ou alumna e a 

xefatura do departamento de orientación.  

- Nesta reunión analizaránse os resultados da avaliación psicopedagóxica e decidirase a 

pertinencia ou non de realizar a adaptación do currículo e as áreas ou as materias a adaptar.   

- Xefatura do departamento de orientación redactará e custodiará a acta desta reunión, 

segundo o modelo establecido no ANEXO 14 

3. O profesorado que imparte a área obxeto de adaptación elaborará a proposta de adaptación 

según o modelo establecido no ANEXO 15 

- Este profesorado será o responsable do desenvolvemento e avaliación da AC, en 

colaboración, no seu caso, co profesorado de apoio ao alumnado con NEE.  

- A AC deberá axustarse ao nivel de competencia curricular da alumna ou do alumno, ao seu 

desenvolvemento e ao seu potencial de aprendizaxe, así como ás súas características 

persoais e sociais.  

- Debe partir do currículo de referencia, entendido este como o do ciclo ou nivel no que a 

alumna ou o alumno estean matriculados, para chegar ao currículo adaptado, entendido 

como o que conforma a adaptación curricular que se vai a desenvolver ao longo do ciclo ou 

curso. 

- En todo o proceso o profesorado contará co asesoramiento da xefatura do departamento de 

orientación.  
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4. O profesorado titor recopilará as propostas de adaptación curricular das diferentes materias 

dos seus titorandos, conformando un único documento de proposta curricular en formato 

Word/odt por cada alumno o alumna. Unha vez conformado dito documento, enviarao á 

Xefatura do departamento de orientación.  

5. Xefatura do departamento de orientación conformará o expediente da adaptación, que se 

axustará ao modelo do ANEXO 16, e se acompañará de copia del acta da reunión según o modelo 

do ANEXO 14 

6. A dirección do centro enviará - como norma xeral antes da finalización do mes de novembro - o 

expediente da adaptación curricular ao servizo territorial de Inspección Educativa, a quien lle 

compete a autorización.  

- Calquera modificación que se realice referida aos elementos prescritivos do currículo da AC 

autorizada requirirá unha nova autorización por parte do servizo territorial de Inspección 

Educativa.  

- Este plazo será diferente nos casos de flexibilización da escolarización, como veremos máis 

adiante.  

- Unha copia da adaptación curricular e a súa autorización por parte de Inspección Educativa formará 

parte do expediente do alumno ou alumna.  

- As nais, os pais ou as persoas titoras legais do alumnado serán informados desta medida de atención 

á diversidade, do que quedará constancia por escrito segundo o modelo establecido no ANEXO 11 

(Información de medidas a adoptar).  Ademáis, teñen dereito a que se lles facilite, por parte do centro 

docente e previa solicitude segundo o modelo establecido no ANEXO 8, unha copia da adaptación 

curricular autorizada.  

- Realizarase, na medida do posible, no contexto da aula ordinaria. 

- O profesorado titor convocará as reunións de seguimento que se estimen necesarias ou, polo menos, 

as que figuren no expediente da adaptación curricular.  

- Avaliación:  

- Será realizada polo profesorado que imparte a área, coas achegas do profesorado de apoio, 

no seu caso, e conforme aos criterios de avaliación establecidos na adaptación curricular.  

- As cualificacións expresaranse nos mesmos termos que os establecidos na normativa xeral que 

regula a avaliación do ensino en que está matriculado o alumno ou a alumna.  

- Os referentes da avaliación serán os incluídos na adaptación curricular, sen que iso poida 

impedirlle a promoción ou titulación.  

- A información das avaliacións que se facilite ás familias incluirá as cualificacións obtidas nas 

áreas ou nas materias adaptadas, segundo os criterios de avaliación incluídos nas 

correspondentes adaptacións curriculares. Nesta información incluirase tamén unha 

valoración cualitativa do progreso da alumna ou do alumno. O profesorado titor será o 
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responsable, coa colaboración do equipo docente e da xefatura do departamento de 

orientación, de elaborar e trasladar esa información 

- Duración da AC: poderá ser dun ciclo ou dun curso, en función da etapa educativa en que estean 

escolarizados o alumno ou a alumna. En calquera caso, deberá revisarse anualmente.  

 

(1) As AC deben de estar rematadas e aprobadas no primeiro trimestre, antes da primeira avaliación para 

poder ser o referente da avaliación do alumno. Conseguintemente é conveniente establecer  os 

seguintes prazos no proceso de elaboración: 

- Solicitude de avaliación psicopedagóxica á orientadora: mes de setembro, tras a avaliación inicial. 

- Reunión co xefe de de estudios: segunda quincena de outubro. 

- Elaboración das programacións e entrega destas últimas á orientadora en soporte informático 

para a elaboración do documento: primeira quincena de novembro.  

- Remisión do documento á inspección educativa: segunda quincena de novembro.  

 

b) Apoio do profesorado especialista en Pedagoxía Terapéutica (PT)  e/o en Audición e Linguaxe (AL) 

(art.57 da orde do 8 de setembro de 2021) 

Destinatarios da medida Responsables da aplicación Temporalización 

 Alumnado con NEE e 

excepcionalmente NEAE.  

 Profesorado especialista en PT e AL   Todo o curso   

 

- Entenderáse como un recurso dirixido fundamentalmente ao alumnado con NEE. De forma 

excepcional, unha vez cubertas as necesidades deste alumnado, poderán atender a outro alumnado 

con NEAE.  

- Para a adopción desta medida extraordinaria será necesario un informe psicopedagóxico e ou informe 

da linguaxe onde se indique que o alumno ou alumna necesita recibir apoio por parte deste 

profesorado especialista.  

- A distribución do alumnado para cada especialista realizarase segundo a proposta realizada pola 

xefatura do departamento de orientación (oídos os PT e AL) á xefatura de estudos e autorizada pola 

dirección do centro docente. Teranse en conta os seguintes aspectos: 

- O profesorado especialista en PT/AL con destino definitivo no centro atenderá preferentemente 

a aquel alumnado que polas súas singulares características se beneficie da continuidade deste 

profesorado, como é o caso, por exemplo, do alumnado con TEA.  

- O apoio do profesorado especialista en AL centrarase prioritariamente nos ámbitos da 

comunicación, da linguaxe e da fala.  

- O profesorado especialista en PT/AL elaborará un programa de intervención para cada alumno ou 

alumna que atende, en colaboración co profesorado da área que corresponda e segundo a orientación 
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e o asesoramento da xefatura do departamento de orientación. Axustarase ao modelo establecido no 

(ANEXO 17 – pendente de establecer)  

- Trimestralmente e ao finalizar o curso escolar elaborarán un informe individual de cada alumna ou 

cada alumno ao que prestase apoio segundo o modelo establecido no ANEXO 18  

- Realizarán os apoios dentro da aula ordinaria do alumnado ao que apoian, colaborando co 

profesorado da área na procura da participación de todos os alumnos na dinámica da clase e 

favorecendo a súa inclusión.  Será fundamental a planificación previa e consensuada (entre o 

profesorado especialista e o profesorado da área) do traballo a realizar durante as sesións nas que o 

profesorado de apoio está na aula, permitindo a PT/AL expor estratexias de inclusión do ACNEAE, 

preparar materiais adaptados, anticipar dificultades e planificar os apoios.  

- Na aula de apoio:  

- Poderá realizarse de forma excepcional sempre que así se indique no informe 

psicopedagóxico, fundamentalmente cando aspectos concretos a traballar, pola súa 

dificultade ou singularidade, no puidesen levarse a cabo dentro do grupo clase. En ningún 

caso poderá realizarse en aula de apoio traballo que se poda realizar dentro da aula ordinaria. 

- Non podrá supoñer máis da metade do horario de apoio asignado ao alumno/a nun área 

determinada, excepto naqueles casos onde se establezca unha única sesión semanal para 

traballar aspectos concretos que non se poden traballar dentro da aula ordinaria.  

- Desta excepcionalidade se exlúen as intervencións do profesorado de AL que teñan que 

ver coa reeducación da producción oral do alumnado. Neste caso, as intervencións 

ocuparán únicamente unha fracción do período lectivo.  

- En ningún caso o apoio fora da aula ordinaria poderá exceder da terceira parte dos períodos 

lectivos semanais nin suponer a totalidade do horario lectivo semanal dunha determinada 

área. 

- Ao finalizar o curso escolar, o profesorado especialista en PT e AL elaborará unha memoria, segundo o 

modelo establecido no ANEXO 19. Entregaralla á xefatura do departamento de orientación para 

incluíla, como anexo, na memoria anual do departamento.  

 

c) Flexibilización da duración do período de escolarización 

Destinatarios da medida Responsables da aplicación Temporalización 

 Alumnado con NEE  

 Alumnado NEAE: altas 

capacidades intelectuais  

 Xefatura do departamento de 

orientación 

 Titora ou titor 

 Profesorado de área. 

 Dirección do centro.  

Solicitudes: 

 Altas capacidades: no mes de 

marzo 

 NEE: no mes de Abril 
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Consiste na redución ou ampliación da permanencia nunha determinada etapa, por tratarse, 

respectivamente, de alumnado con altas capacidades intelectuais ou de alumnado con NEE.  

- Para o Alumnado con Altas capacidades intelectuais a solicitude deberá facerse no mes de marzo. 

Para o Alumnado con NEE,  a solicitude deberá facerse no mes de abril.  

- As medidas de flexibilización da duración do período de escolarización, consignaranse no expediente 

académico do alumnado, indicando a resolución pola que se autorizaron.  

- En ambos casos:  

- O profesorado titor deberá elaborar un informe no que se xustifique a necesidade da medida.  

- O profesorado de cada área deberá realizar unha adaptación curricular.   

- Xefatura do departamento de orientación emitirá un Informe psicopedagóxico no que se 

especifiquen as medidas de atención á diversidade adoptadas e se e o caso, conste a 

acreditación da alta capacidade intelectual.  

- A nai, pai ou as persoas titoras legais da alumna ou do alumno deberán manifestar a súa 

conformidade expresa coa medida, segundo o modelo establecido no Anexo 20 

- Durante o último mes do curso no que se solicita a autorización da flexibilización do período de 

escolarización, co fin de facilitar a adaptación do alumnado con NEE/NEAE ao que será o seu grupo 

de referencia no curso seguinte, realizaranse actividades compartidas entre ambos grupos que 

permitan a este alumnado coñecer tanto aos seus próximos compañeiros e compañeiras coma á 

nova mestra ou mestre (darlle unha volta).  

 

d) Atención educativa ao alumnado que presenta dificultades para unha asistencia continuada 

Para dar continuidade ao proceso formativo do alumnado que non poida asistir con regularidade por un 

período prolongado ao centro, na orde do 8 de setembro do 2021 establécense as seguintes medidas:  

- Atención educativa domiciliaria: o alumnado que reciba atención educativa domiciliaria se 

considerará escolarizado a todos os efectos, entendéndose as súas ausencias como xustificadas.   

- Un mestre ou mestra do centro, preferentemente o titor ou titora do alumno ou alumna, 

pooderá participar nesta atención de forma voluntaria, sempre que esta participación non 

implique un incremento de persoal do centro.  

- O profesorado titor do alumnado obxecto desta medida deberá:  

- Facilitar ao profesorado de atención educativa domiciliaria a programación do ciclo ou 

nivel e un informe da situación académica do alumno ou alumna. 

- Coordinarse co profesorado de atención educativa domiciliaria e trasladarlle as tarefas 

planificadas para a aula ordinaria e a súa temporalización.  

- O equipo docente:  

- Será o responsable da avaliación e das decisións de promoción do alumnado.   

- Revisará esta medida en cada sesión de avaliación, valorando entre outras, a adopción 

doutras medidas de atención á diversidade que se consideren máis adecuadas para 
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atender as necesidades da alumna ou do alumno, no caso de reincorporación parcial ou 

total ao centro docente. 

- Será recomendable que participe cando a atención educativa se preste de modo virtual.  

- Para o alumnado que, por motivos de saúde, non pode asistir ao centro ou pode asistir 

únicamente unha parte da xornada por un período continuado de máis de 5 días (e non 

recibe atención domiciliaria) deberá elaborar unha proposta de actividades educativas. 

En coordinación co titor ou titora, entregarase esta proposta á familia ou titores legais 

para a súa realización polo alumnado e posterior devolución.  

 
- Atención educativa hospitalaria: o alumnado que recibe atención educativa hospitalaria se 

considerará escolarizado a todos os efectos, entendéndose as súas ausencias como xustificadas.  No 

caso de alumnado con hospitalización de máis de 15 días,  

- O equipo docente:  

 Elaborará, cunha frecuencia quincenal, a proposta de actividades para a aula ordinaria, 

que a dirección do centro remitirá ao profesorado da aula educativa hospitalaria. 

 É o responsable da avaliación e decisión de promoción deste alumnado, tendo en 

consideración a información aportada polo profesorado de atención educativa 

hospitalaria nos informes remitidos por éste trimestralmente ou ben ao finalizar ésta 

atención educativa.  

 Atención educativa virtual: no caso de emerxencia sanitaria, para o alumnado autorizado polas 

comisións autorizadas a tal efecto a recibir atención educativa virtual e cando esta atención poda 

realizarse desde o centro, o equipo docente realizará a atención educativa.  

 

e) Grupos de adquisición de linguas. (GAL) 

Destinatarios da medida Responsables da aplicación Temporalización 

 Alumnado de Educación primaria  

procedente do extranxeiro con 

desoñecemento das 2 linguas oficiais 

de Galicia.   

 Excepcionalmente alumnado de 6º 

de educación infantil.  

 Profesorado con 

dispoñibilidade horaria  

 Profesorado titor 

 Máximo 1 trimeste salvo 

autorización de inspección.  

 Máximo de sesións lectivas 

semanáis E. Infantil: 5 

 1º ciclo E. primaria: 10 

 2º e 3º ciclo de E. Primaria: 20  

As sesións se irán reducindo conforme 

a progresión do alumnado.   

 

O centro conta cun alto número de alumnado procedente do extranxeiro. Cada ano derivamos á Escola 

Intercultural un número importante de alumnado con descoñecemento dunha ou as dúas linguas oficiais 

de Galicia. Este alumnado non sempre pode asistir a UAMI, moitas veces por incompatibilidade horaria e 
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otras por non haber plazas libres no momento da súa chegada ao centro, tendo que esperar incluso meses 

ata que queda unha praza vacante.   

Ter alumnado destas características require un esforzo grande por parte do centro. E neste esforzo convén 

valorar a posta en marcha, con profesorado con disponibilidade horaria, de grupos de adquisición de 

linguas que permitan o impulso dunha formación inicial específica nas linguas  vehiculares do ensino, de 

modo que se posibilite, canto antes, a súa incorporación nas actividades de aprendizaxe pertencentes ao 

curso no que estean escolarizados.  

 Cada grupo debe estar conformado con alumnado da mesma etapa educativa.  

 O alumnado debe asistir a aula ordinaria nas áreas que máis favorezcan a súa integración.  

 A Dirección do centro realizará a solicitude conforme ao establecido no artigo 68 da orde do 8 de 

setembro do 2021.  

 O profesorado titor:  

- Realizará un informe xustificativo da necesidade da medida, que formará parte do 

expediente de solicitude da mesma.   

- Informará as familias ou titores legais sobre a medida, seguindo o modelo establecido no 

ANEXO 11 

- Informará as familias/titores legais sobre o progreso nas aprendizaxes específicas de tipo 

lingüístico, así como no relativo á inclusión do seu fillo ou filla no centro docente.  

- O profesorado encargado destes grupos: 

- Será profesorado con disponibilidade horaria, que deberá coordinarse co profesorado titor 

do grupo ordinario ao que pertenzca o alumnado, e co asesoramento da xefatura do 

departamento de orientación.  

- Elaborará a programación ou plan de traballo para desenvolver no grupo de adquisición de 

linguas.  

- Será o responsable da avaliación das aprendizaxes específicas do GAL, e esta avaliación será 

o referente para a toma de decisións sobre o horario de permanencia no grupo.  

- Poderá asistir as sesións de avaliación do alumnado, con voz e sen voto.  

 
f) Grupos de adaptación da competencia curricular.  

Destinatarios da medida Responsables da aplicación Temporalización 

 Alumnado do 2º ou 3º ciclo de 

Educación primaria procedente do 

extranxeiro con desfase curricular de 

2 o máis cursos.  

 

 Profesorado con 

dispoñibilidade horaria  

 Profesorado titor 

 Todo o curso ou ata superar as 

dificultades.  

 Máximo de 8 sesións lectivas 

semanais.  

 

Vemos cada día como un bo número do noso alumnado procedente do extranxeiro chega cun nivel de 

competencia curricular por debaixo do esperado para a súa idade. O artigo 67 da orde do 8 de setembro 
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de 2021 establece que cando este desfase sexa de máis de dous anos, podese escolarizar a este alumnado 

no curso inmediatamente inferior ao que lle correspondería por idade. E añade: “incorporándose ao curso 

correspondente á súa idade no caso de superar ese desfasamento”.  

É unha realidade que moitas veces, aínda escolarizando a este alumnado un curso por debaixo do que lle 

correspondería, non supera este desfase, de modo que nunca chega a incorporarse ao curso que 

realmente lle correspondería. Esto pon de manifesto que únicamente a súa incorporación un curso por 

debaixo non é suficiente. De feito, en moitas ocasións este alumnado termina permanecendo un ano máis 

no mesmo curso ou arrastrando dificultades toda a etapa polas que acaban recibindo apoio por parte da 

especialista de PT, un recurso moi escaso no noso centro debido ao alto número de alumnado con NEAE.  

E conveniente, por tanto, intentar aplicar outras medidas.   

A lexislación contempla a posibilidade de conformar grupos de adaptación da competencia curricular para 

alumnado procedente do extranxeiro que cumpra os seguintes requisitos:   

- Tras a avaliación inicial se verifique que presenta un desfase curricular de dous ou mais cursos 

respecto ao que lle correspondería por idade nas áreas de Lingua Galega, Lingua Castelá e 

Matemáticas,  

- Esté escolarizado no 2º e 3º ciclo da educación primaria  

- Non teña adaptación curricular.  

- O alumnado poderá permanecer no grupo todo o curso, pero nunha fracción da xornada escolar e 

coinicidindo coas áreas instrumentais. En ningún caso poderá superar as 8 sesións lectivas semanais 

nin abranguer a totalidade do horario semanal de cada unha das áreas ou das materias con que 

coincide.  

- O alumnado incorporarase plenamente ao seu grupo ordinario no momento en que o equipo docente 

considere superadas as necesidades educativas que motivaran esa medida.  

- O profesorado encargado destes grupos:  

- Será calquera mestra ou mestre que conte con dispoñibilidade horaria.  

- Manterá unha estreita coordinación co profesorado titor do grupo ordinario a que pertenza a 

alumna ou o alumno, e contará co asesoramento da xefatura do departamento de orientación. 

- Asistirá ás sesións de avaliación do alumnado do grupo que atende, con voz e sen voto. A 

avaliación deste alumnado corresponde ao equipo docente do grupo ordinario. 

- O profesorado titor:  

- Realizará un informe xustificativo da necesidade da medida, que formará parte do expediente 

de solicitude da mesma.   

- Informará as familias ou titores legais sobre a medida, seguindo o modelo establecido no 

ANEXO 11 

- Informará as familias/titores legais sobre o progreso na superación do desfasamento curricular 

e sobre a inclusión do seu fillo ou filla no centro docente. 
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4.5. Determinación dos criterios para a organización e distribución dos recursos e a aplicación das medidas 

propostas. 

Os criterios para a organización e distribución dos recursos e aplicación das medidas propostas no epígrafe 

anterior veñen concretados no desenvolvemento que facemos dos diferentes aspectos relacionados coas 

mesmas. 

Non obstante, como principios ou liñas mestras da acción global que o centro desenvolve para atender á 

diversidade queremos salientar: 

- Procurar a calidade, eficacia e eficiencia na atención ao alumno. 

- Aproveitamento adecuado dos recursos humanos do centro. 

- Posta dos recursos materiais ao servizo das actuacións de mellora do proceso educativo. 

- Garantía das condicións que aseguren a calidade dos servizos e actuacións que 

desenvolvemos. 

- Procura do beneficio do maior número de alumnado. 

- Priorizar a atención ás necesidades máis perentorias. 

- Equidade na distribución dos recursos. 

- Procura de recursos para a mellora cuantitativa e cualitativa da atención ao alumnado tanto 

da administración educativa como de outros organismos ou entidades. 

 

4.6. Concreción das actuacións dos distintos profesionais en relación coas medidas deseñadas para o centro. 

Complementando e incidindo nas actuacións dos profesores do centro en relación coas medidas que se 

desenvolvan e que veñen recollidas no epígrafe 5, no ámbito das funcións destes profesionais que establece a 

normativa, en relación coa atención á diversidade, destacamos: 

 Equipo directivo:  

- A organización do centro para a adecuada utilización e o aproveitamento dos recursos materiais e a 

optimización do rendemento dos recursos persoais dos que dispón para atender e dar resposta ás 

necesidades de todo o alumnado en xeral e, en particular, daquel con necesidade específica de apoio 

educativo. 

- Impulsar a innovación e o desenvolvemento de iniciativas de mellora. 

- Promover iniciativas que reforcen a convivencia. 

- Adecuar a estrutura organizativa do centro (horarios, agrupamentos, espazos,...) para dar resposta ás 

necesidades do alumnado. 

- Promover e impulsar a atención a diversidade, garantindo o adecuado desenvolvemento tanto das 

medidas e actuacións de carácter preceptivo que figuran na normativa como das recollidas neste PXAD 

e nos demais documentos do Centro. 
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 Profesorado:  

- Reforzar a acción titorial, entendida como a planificación de actuacións para cada unha das etapas 

educativas, que posibilite a adecuada resposta ao alumnado a nivel académico, persoal e social. 

- Desenvolver as medidas e actuacións de ámbito curricular, relacional e organizativo para favorecer a 

convivencia que se recollen no Plan de Convivencia. 

- Potenciar a coordinación e o traballo en equipo na planificación, desenvolvemento, seguimento e 

avaliación das accións que se levan a cabo no centro en relación ao alumnado. 

- Elaborar os informes que correspondan do alumnado obxecto das medidas de atención á diversidade. 

- Participar na proposta de organización da atención ao alumnado con necesidade específica de apoio 

educativo que realiza a orientadora.  

- No caso dos titores, solicitar á orientadora avaliación do alumnado que considere cumprimentando o 

formulario establecido ao efecto. E  

- Proporcionar á orientadora os datos do alumnado en relación á competencia curricular, estilo de 

aprendizaxe e integración socioeducativa para a realización das avaliacións deste e outra información 

que se lle solicitase. 

- Proporcionar aos pais a través das titorías a información relativa á acción educativa que se desenvolva 

cos seus fillos, de maneira especial cando estes son aneae: RE, AC, apoios,intervencións 

individualizadas dos profesores de PT/AL, avaliacións psicopedagóxicas e logopédicas,..,e recabar deles 

as autorizacións e documentación pertinente. 

- Coordinar, como labor titorial, ao profesorado que intervén nun mesmo grupo de alumnos para 

garantir a coherencia do proceso de ensino e aprendizaxe. 

 Profesorado de PT e AL 

- Colaborar con la jefatura del departamento de orientación en la propuesta de organización de la 

docencia de apoyo. 

- Prestar atención docente directa al alumnado según la propuesta de distribución de la docencia del 

profesorado de apoyo realizada por la jefatura del departamento de orientación a la jefatura de 

estudios y autorizada por la dirección del centro docente.  

- Elaborar los programas de intervención para el alumnado que atiende, según las directrices recogidas 

en este PXAD, en colaboración con el profesorado del área o de la materia que corresponda y según la 

orientación y el asesoramiento de la jefa o del jefe del departamento de orientación. 

- Colaborar, en su caso, en la elaboración de las adaptaciones curriculares del alumnado que atiende, 

así como en el seguimiento y en la evaluación de las mismas. 

- Participar en la planificación y en el desarrollo de las actuaciones y de las medidas que favorezcan la 

inclusión de la diversidad del alumnado. 

- Asistir a las sesiones de evaluación del alumnado que atiende, con voz y sin voto. 



41 
Plan Xeral de Atención á Diversidade – CEIP MARÍA BARBEITO E CERVIÑO 

- Elaborar, al finalizar el curso escolar, un informe individual de cada alumna o cada alumno al que haya 

prestado apoyo, coordinado por la jefatura del departamento de orientación y según el modelo 

establecido en este PXAD.  

- Desenvolver aqueloutras funcións que correspondan relacionadas co apoio a este alumnado. 

 

 Orientadora. 

- Atender as demandas de avaliación dos alumnos realizadas polos titores e se e o caso, familias. 

- Facilitar aos titores información sobre os resultados da avaliación psicopedagóxica e orientalo na 

comunicación dos mesmos as familias.  

- Facilitar copia do informe psicopedagóxico ás familias que o soliciten.  

- Asesorar e colaborar co profesorado na procura da optimización do proceso educativo. 

- Colaborar e asesorar ao profesorado no desenvolvemento das medidas establecidas no Plan de 

Convivencia. 

- Elaborar o expediente das AC. 

- Colaborar coas familias e asesoralas na atención aos seus fillos. 

- Manter relación coas entidades e servizos externos que poidan prestar apoio ao alumnado e/ ou 

familias e orientar estas últimas para beneficiarse dos servizos que prestan. 

- Intercambiar información cos servizos médicos ou asistenciais públicos, entidades con convenio de 

colaboración coa Xunta de Galicia e, se e o caso e se considera necesario con entidades privadas, 

colaborando no desenvolvemento do alumno. 

 

4.7. Mecanismos de coordinación e colaboración internos, así como con outras etapas educativas 

e cos centros adscritos ou de adscrición. 

Para o adecuado funcionamento das institucións escolares é condición sine qua non a coordinación e 

colaboración entre os seus compoñentes. Consecuentemente, a optimización do desenvolvemento das 

medidas de atención á diversidade precisa tamén a colaboración e coordinación entre os implicados nas 

mesmas. 

A LOE fai referencia, ao abordar no Título V dedicado á participación, autonomía e goberno dos centros, 

aos órganos de coordinación docente e de orientación que, xunto cos de goberno, son os piares do 

funcionamento dos centros educativos. 

A Orde do 8 de setembro de 2021, pola que se desenvolve o Decreto 229/2021, do 7 de decembro 

contempla no seu articulado a coordinación na transición entre etapas, ensinanzas e/ou centros docentes (art. 

40) e dedica o capítulo VI á participación, colaboración e coordinación. 

Neste epígrafe non imos incidir sobre o que xa está regulado. Trataremos de facer fincapé nalgún aspecto 

que entendemos debe precisarse: 
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a) A coordinación entre educación infantil e educación primaria. 

O paso da etapa de educación infantil a primaria supón un cambio importante para o alumnado a todos 

os niveis: cambian os profesores, os espazos, a distribución do tempo, a metodoloxía de traballo, as rutinas 

da clase, os materiais e os recursos, etc. Por todo isto, faise necesaria unha articulación que garanta o 

desenvolvemento progresivo do alumnado sen rupturas ou cambios bruscos.  

Mencionábamos antes que a Resolución do 26 de maio de 2022, establece o necesidade dun traballo 

colaborativo do profesorado de educación primaria e do profesorado de educación infantil para o 

desenvolvemento de programacións didácticas globalizadas, baseadas en metodoloxías que non supoñan 

unha ruptura abrupta respecto das empregadas durante a etapa educativa que o alumnado vén de rematar. 

Para tal fin: 

- Na elaboración da programación didáctica debe terse en conta a coordinación entre os 

correspondentes equipos de profesores. 

- No paso á educación primaria levarase a cabo unha transición ponderada en canto ás actividades, 

materiais, recursos, agrupamentos, espazos... 

- Para fortalecer e consolidar as aprendizaxes debe existir unha continuidade nos principios 

metodolóxicos: 

- Ambas etapas deben compartir un enfoque globalizador que aproxime ao alumnado a o que ten 

que aprender desde unha perspectiva integrada e diversa.  

- É importante utilizar unha metodoloxía baseada na experimentación e que fomente a capacidade 

de expresión e comunicación. 

- Utilizar un método lecto-escritor común xa que na etapa da educación infantil débense adquirir 

os fundamentos, habilidades e competencias necesarias que facilitarán o dominio da 

lectoescritura necesario no primeiro curso da educación primaria. 

- O intercambio de información sobre o alumnado que pasa de Educación Infantil a Educación Primaria é 

moi importante. A tal efecto: 

- Durante os primeiros días de curso e antes do comenzo das clases, realizarase unha reunión para o 

intercambio de información á que asistirán: 

- Os equipos de profesores do último curso de educación infantil e de primeiro curso de Educación 

primaria.  

- As especialistas de PT e AL que prestasen atención docente directa a este alumnado o curso 

anterior e as que está previsto que o presten no novo curso.   

- A  persoa orientadora, sempre que sexa posible.  

- Prestarase moita atención a información que se traslada na documentación do alumno: documentos 

oficiais de avaliación e, se é o caso, informes do departamento de orientación, da profesora de PT 

e/ou AL e informes de servizos externos dos que se dispoña.  
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b) Coordinación entre os sucesivos cursos de educación primaria. 

A transmisión de información do titor que finaliza un curso co grupo de alumnos ao que comeza un novo 

con eles é importante.  

Esta información recóllese nos documentos oficiais de avaliación e, se é o caso, informes do departamento 

de orientación, da profesora de PT /AL e informes de servizos externos dos que se dispoña.  

Ademáis:  

- Durante os primeiros días de curso e antes do comenzo das clases, realizarase unha reunión para o 

intercambio de información á que asistirán: 

- Os equipos de profesores do último curso de educación infantil e de primeiro curso de Educación 

primaria.  

- As especialistas de PT e AL que prestasen atención docente directa a este alumnado o curso anterior 

e as que está previsto que o presten no novo curso.   

- A  persoa orientadora, sempre que sexa posible.  

 

c) Coordinación entre educación primaria e educación secundaria obrigatoria 

Coa finalidade de facilitar o intercambio da información máis relevante sobre o alumnado que finaliza a 

etapa de educación primaria establecese, complementando a preceptiva remisión de documentación que 

forma parte do expediente do alumno, unha reunión no mes de xuño, con posterioridade á avaliación final de 

educación primaria, na que participarán os xefes de estudios e orientadoras do colexio e do IES e os titores de 

6º de educación primaria. 

 

Nesta reunión intentarase analizar a traxectoria educativa dos alumnos con NEAE, incidindo 

fundamentalmente en: 

- Principais logros e dificultades educativas. 

- Circunstancias que poden afectar ao seu rendemento escolar: absentismo, pasividade, escaso 

cumprimento das normas, así como os seus niveles de responsabilidade, autocontrol, motivación, 

sociabilidade, etc. 

- Nivel de competencia curricular aproximado especialmente nas áreas instrumentais. 

- Medidas de atención á diversidade que se desenvolveran  e a eficacia das mesmas. 

 

Desenvolverase así mesmo o Programa de Preparación para a ESO, que figura no PAT, en coordinación co IES 

“ Agra do Orzán”, destinado á preparación do alumnado que vai rematar a súa etapa formativa no centro, 

incorporándose ao instituto para iniciar no próximo curso a educación secundaria obrigatoria, e a  facilitar 

información e apoio ás familias que tamén se ven afectadas polos cambios que isto leva consigo. 
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4.8. Canles de colaboración coas nais, pais ou titores e titoras legais do alumnado e cos diferentes servizos 

externos ao centro. 

Segundo o artigo 41 da LODE, os pais ou titores, en relación coa educación dos seus fillos ou pupilos, teñen 

os seguintes dereitos:  

a) A que reciban unha educación, coa máxima garantía de calidade, conforme cos fins establecidos na 

Constitución, no correspondente Estatuto de Autonomía e nas Leis educativas 

b) A escoller centro docente tanto público como distinto dos creados por los poderes públicos. 

c) A que reciban a formación relixiosa e moral que estea de acordo coas súas propias conviccións. 

d) A estar informados sobre o progreso da aprendizaxe e integración socio-educativa dos seus fillos. 

e) A participar no proceso de ensinanza e aprendizaxe dos seus fillos. 

f) A participar na organización, funcionamento, goberno e avaliación do centro educativo, nos termos 

establecidos nas leis. 

g) A ser oídos naquelas decisións que afecten á orientación académica e profesional dos seus fillos. 

 

Asimesmo, como primeiros responsables da educación dos seus fillos ou pupilos, correspóndelles: 

a) Adoptar as medidas necesarias, ou solicitar a axuda correspondente en caso de dificultade, para que 

os seus fillos ou pupilos cursen as ensinanzas obrigatorias e asistan regularmente a clase. 

b) Proporcionar, na medida das súas dispoñibilidades, os recursos e as condicións necesarias para o 

progreso escolar. 

b) Estimulalos para que leven a cabo as actividades de estudio que se lles encomenden. 

c) Participar de maneira activa en las actividades que se establezan en virtude dos compromisos 

educativos que os centros establezan coas familias, para mellorar o rendemento dos seus fillos. 

d) Coñecer, participar e apoiar a evolución do seu proceso educativo, en colaboración cos profesores e 

os centros. 

e) Respectar e facer respectar as normas establecidas polo centro, a autoridade e as indicacións ou 

orientacións educativas do profesorado. 

f) Fomentar o respecto por todos os compoñentes da comunidade educativa. 

 

Así, os pais participarán como colectivo no centro educativo a través do Consello Escolar e ANPA e, a 

título particular, terán estreito contacto cos profesores do centro, especialmente cos titores. 

 O centro educativo debe facilitar e potenciar que isto se faga efectivo no seu día a día a través de: 

- Reunións de titoría grupal coas familias. 

- Atención individual do profesorado os luns de 16 h. a 17h. 

- Circulares informativas, de centro e/ou titoría. 

- Axenda escolar.  

                                                           
1Redación dada pola disposición FinalPrimeira, apartado 1 de la L.O. 2/2006, de 3 de maio. 
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- Atención individual do equipo directivo no horario establecido ao efecto. 

- Atención individual da orientadora. 

- A páxina web do colexio. 

- ... 

O centro potenciará tamén a necesaria colaboración con servizos externos como EOE, servizos 

médicos, Servizos Sociais, entidades con convenio de colaboración coa Xunta de Galicia e, se e o caso, 

entidades privadas que presten servizo ao alumnado.  

 

4.9. Protocolos para a solicitude e/ou autorización das medidas extraordinarias. 

Os procedementos a seguir en relación coas medidas extraordinarias recóllense no desenvolvemento das 

mesmas nos epígrafes anteriores e os documentos correspondentes figuran nos axexos deste PXAD.  

 

4.10. Procesos de seguimento, avaliación e mellora do plan. 

O Plan de Atención á Diversidade estará suxeito a un proceso continuo de seguimento e avaliación de tal 

forma que, anualmente, se establezan as modificacións e áreas de mellora pertinentes para axustar a resposta 

educativa ás necesidades do propio centro e do alumnado nel escolarizado. 

 A avaliación deste plan realizarase a finais de curso por parte do Departamento de Orientación e 

utilizarase o cuestionario que figura no Anexo 21 (por desenvolver) e que cumprimentarán os equipos de ciclo. 
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 DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
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Indicadores para a detección do alumnado con trastorno do espectro do autismo (TEA)  

en Educación Infantil 
  

 Alumna/o: ________________________________________________________ Curso: _________________ 
 
 Titora: ____________________________________________________ 
 
 

 Alteracións na comunicación: 

 Déficit no desenvolvemento da linguaxe, especialmente na comprensión. 

 Ausencia total da linguaxe oral 

 Escaso uso da linguaxe. 

 Pobre resposta ao seu nome. 

 Deficiente comunicación non verbal (Exemplo: non sinala, ten dificultade para compartir un foco de atención 

coa mirada). 

 Uso frecuente de frases estereotipadas (aprendidas). 

 Linguaxe con algunhas características rechamantes (entoación peculiar, vocabulario rebuscado, reiteracións 
verbais, comprensión literal…) 

 Interese inusual por algún tema especial, falando e buscando información sobre ese tema con moita 
frecuencia (por exemplo, os planetas, os números, os animais, os medios de transporte, etc.) 

 Dificultades na comprensión das intencións das demais persoas (pode tomar as cousas literalmente e 
malinterpretar o sarcasmo ou a metáfora) 

 Anomalías do contacto visual 

 Anomalías da linguaxe corporal 

 Deficiencias na comprensión e uso de xestos 

 Ausencia ou escasez de expresión facial 

 Ás veces, expresión de emocións de forma desproporcionada.  

 Fracaso no sorriso social para compartir pracer e responder ao sorriso das demais persoas. 

 

 Alteracións sociais: 

 Escasa ou nula relación cos compañeiros e compañeiras 

 Fracaso en comezar ou respostar a interaccións sociais 

 Mostra intolerancia a que as persoas entren no seu espazo persoal 

 Manifesta preferencia por estar só ou soa. 

 Ten dificultade para comprender os sentimentos noutras persoas. 

 Imitación limitada (por exemplo, aplaudir) ou ausencia de accións con xoguetes ou con outros obxectos. 

 Non amosa obxectos ás demais persoas. 

 Escaso recoñecemento ou resposta á felicidade ou tristeza doutras persoas. 

 Non realiza xogos de ficción, non representa, con obxectos ou sen eles, situacións, accións, episodios, etc. 

(por exemplo, non se une a outros nenos ou nenas en xogos de imaxinación compartidos). 

 Esta “no seu propio mundo”. 

 Fracasa á hora de iniciar xogos simples con outros nenos ou nenas, ou participar en xogos sociais sinxelos. 

 Preferencia por actividades solitarias. 

 Relacións estrañas con adultos (entre unha excesiva intensidade e unha sorprendente indiferenza). 

mailto:ceip.maria.barbeito@edu.xunta.es
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 Alteración dos intereses, actividades e condutas 

 Insistencia na igualdade e/ou resistencia aos cambios en situacións pouco estruturadas. 

 Insistencia na monotonía, excesiva inflexibilidade de rutinas, patróns rituais de comportamento verbal e 
non verbal (por exemplo, quere facer algo sempre da mesma forma, mesmo itinerario…) 

 Xogos repetitivos con xoguetes (por exemplo, aliña obxectos, acende e apaga luces, etc.)  

 Excesivamente centrado ou centrada en intereses inusuais.  

 Rixidez nas expectativas (os demais nenos e nenas deben adherirse ás regras de xogo que impón) 

 Manifestación de hipo ou hipersensibilidade aos sons e ao tacto. 

 Inusual resposta sensorial (visual, olfactiva, etc.). 

 Movementos  repetitivos estereotipados (aleteo de mans, balanceo do corpo estando de pé, xiros, chasqueo 
dos dedos, etc.) 

 Morde, pega e/ou agrede a iguais. 

 Oposición á persoa adulta. 

 

       

 Outras observacións:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Data: 

 

 

 

 

Fdo. A titora 
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Indicadores para a detección do alumnado con trastorno do espectro do autismo 
(TEA)  

en Educación PRIMARIA 
  

Alumna/o: ________________________________________________________Curso: _________________ 
 
Titora: ____________________________________________________ 
 

 

➢ Alteracións na comunicación: 

 Déficit no desenvolvemento da linguaxe, especialmente na comprensión. 

 Desenvolvemento deficiente da linguaxe, que inclúe: mutismo, entoación rara ou impropia, ecolalia 

(repeticións), vocabulario inusual á idade do alumnado ou grupo social. 

 Uso limitado da linguaxe para comunicarse e tendencia a falar espontaneamente só sobre temas 

específicos do seu interese. 

 

➢ Alteracións sociais: 

 Dificultades para unirse ao xogo dos outros nenos e nenas ou intentos pouco apropiados de xogar 

conxuntamente (pode manifestar agresividade e condutas disruptivas). 

 Falta de cumprimento das normas da clase (criticar ao profesorado, non cooperar nas actividades da 

aula, limitada habilidade para apreciar as normas culturais, etc.). 

 Confusión ou desagrado ante os estímulos sociais. 

 Fracaso na relación normal con persoas adultas (demasiado intensa ou inexistente). 

 Reaccións extremas ante a invasión do seu espazo persoal ou mental (resistencia intensa cando se fai 

presión con consignas distintas ao seu foco de interese). 

 

➢ Alteracións dos intereses, actividades e condutas: 

 Ausencia de flexibilidade e de xogo imaxinativo e cooperativo, aínda que poida crear certos escenarios 

imaxinarios copiados dos vídeos ou debuxos animados. 

 Dificultade de organización en espazos pouco estruturados. 

 Falta de habilidade para desenvolverse nos cambios ou situacións pouco estruturadas, incluso aquelas 

nas que os nenos e as nenas gozan (por exemplo, excursións do colexio, ausencia dun profesor ou 

profesora, etc.). 
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➢ Outros trazos: 

 Perfil inusual de habilidades e deficiencias (por exemplo, habilidades sociais e motoras escasamente 

desenvolvidas mentres que o coñecemento xeral, a lectura ou vocabulario poden estar por enriba da 

idade cronolóxica ou mental). 

 Respostas inusuais aos estímulos sensoriais (visual e/ou olfactivo). 

 Calquera historia significativa de perda de habilidades. 

 

 
 
 Outras observacións:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Data: 

 

 

 

 

Fdo. A titora 
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INDICADORES OU SINAIS DE ALARMA DE DISLEXIA NA ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL 

Alumna/o:           Curso:  

Titora:  

_______________________________________________________________________________ 

Observánse as seguintes sinais de alarma:  

 Descoñecemento do esquema corporal.  

 Inmadurez a nivel da motricidade, tanto grosa como fina.  

 Dificultade de equilibrio estático e dinámico.  

 Problemas na coordinación. 

 Non clara  dominancia lateral.  

 Certa alteración das nocións espaciais.  

 Complicacións na execución de secuencias  manipulativas e/ou rítmicas.  

 Dificultades para identificar semellanzas e diferenzas en obxectos parecidos e para 

completar obxectos aos que lles falta unha parte significativa.  

 Dificultade para manter unha atención focalizada, en breves períodos de tempo.  

 Problemas para lembrar os números, os días da semana, as cores e as formas.  

 Desenvolvemento lento do vocabulario e atraso no desenvolvemento do fala e da linguaxe, 

con dificultades para articular ou pronunciar palabras. 

 Confusións na pronuncia de palabras que se asemellan  fonéticamente.  

 Dificultades co vocabulario relacionado coa orientación espacial.  

 Dificultades na expresión.  

 Dificultade para seguir instrucións e aprender rutinas.  

 Alternancia de días bos e malos, sen causa aparente. 

Outros (especificar):  

 

 

 

 

 

 

 

Fdo. A titora/o titor.  
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INDICADORES OU SINAIS DE ALARMA DE DISLEXIA NA ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

Alumna/o:           Curso:  

Titora:  
_____________________________________________________________________________________________ 

Observánse as seguintes sinais de alarma:  

Coordinación e nocións temporais:  

 Problemas na mobilidade, con dificultades para realizar determinados movementos (saltar á corda, 

saltar altura, chutar unha pelota, etc.). 

 Dificultades na lateralidade, con confusións entre dereita e esquerda. 

 Pobre coordinación motora: equivocánse con facilidade, o que pode ocasionar mala grafía e  

interlineado.  

 Difícultades na  prensión, ou no modo de coller o lapis.  

 Dificultades para aprender a manexar o reloxo, controlar o seu tempo e entender a secuencia das 

tarefas.  

 Problemas coas nocións temporais, con dificultades para saber hora, día, mes e ano.  

Fala, linguaxe e lectoescritura: 

 Dificultades de acceso ao uso dun vocabulario correcto e adecuado, podendo darse erros nos 

conceptos vinculados coa orientación espacial e temporal.  

 Problemas para seguir unha serie de instrucións.  

 Estrutura  morfosintáctica pobre.  

 Confusión na utilización de sinónimos e  antónimos e de termos con significados funcionais e espaciais 

(confusión polo uso e por algunha característica común). 

 Lectura con erros e con moito esforzo, ou correcta pero lenta.  

 Dificultade para conectar letras e sons e descifrar as palabras aprendidas. 

 Dificultade de decodificación de palabras illadas,con pobres resultados nas probas  fonolóxicas. 

 Dificultades más importantes para leer pseudopalabras. 

 Transposición de letras, cambio de orde e inversión de números.  

 Escritura con: omisións, substitucións, adicións de letras ou alteracións da orde das mesmas. 

 inversións de letras, números e palabras.  

 Confusión da dereita e a esquerda e escritura en espello. 

 Dificultades na ortografía natural e arbitraria. 

 Dificultade para escribir pensamentos e organizalos 

 Gramática e ortografía deficientes. 

 Gran diferenza entre a súa organización e a estruturación dos seus pensamentos, tanto de maneira 

oral como por escrito. 

 Caligrafía mala e desordenada (non é capaz de seguir as liñas rectas nin de respectar as marxes dos 

cadernos, tampouco de organizar operacións matemáticas en columna, etc.).  
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Aspectos cognitivos (percepción, atención e memoria; secuenciación e planificación) 

 Limitacións na capacidade para integrar información (a entende por separado, sen globalizar).  

 Condutas de  inatención, debido ás dificultades para procesar a información.  

 Dificultades de concentración cando len ou escriben.  

 Problemas para automatizar o abecedario, o uso do dicionario, índices, etc.  

 Escasa memoria operativa e a longo prazo para manexar datos, fórmulas, táboas de multiplicar, 

definicións, instrucións, recados, mensaxes, etc. Con todo, pode presentar boa capacidade para 

lembrar feitos, situacións ou datos pasados, mesmo obxectivamente irrelevantes.  

 Dificultades para lembrar o aprendido.  

 Problemas para relacionar os coñecementos novos cos xa adquiridos, polo que se produce un  

enlentecimiento da resposta, mesmo bloqueo.  

 Complicacións para manexar series, a nivel  manipulativo, gráfico e simbólico.  

 Dificultades para extraer conclusións.  

Aspectos persoais e sociais:  

 E  desorganizado/a, mostrando, ás veces, escasa autonomía no seu traballo persoal.  

 Presenta dificultades na realización de tarefas que requiren un esforzo mental sostido. 

 Cústalle acabar as tarefas no tempo esperado.  

 Mostra condutas  inatentas en actividades de lectura e escritura, chegando a dar a impresión de 

distracción.  

 É emocionalmente sensible, con frustración e déficits no  autoconcepto, autoestima e autoeficacia.  

 Presenta baixa motivación cara ás aprendizaxes nos que predominan o uso da lectura e da escritura. 

Con todo, aumenta a motivación cando os contidos da lectura e/ou da escritura resúltanlle atractivos.  

 Xeralmente, ten escasas habilidades sociais, con baixa  asertividade. 

  

Outras (especificar):  

 

 

 

 

 

 

Fdo. A titora/o titor.  
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Orientacións e rexistro para o traballo na aula co alumnado con 
trastorno do espectro do autismo (TEA) 

                                                  

Alumn@: Curso: 

Titora:  

____________________________________________________________________________________________ 
 

➢ Localización na aula: 

 Preto das fontes de información (da persoa docente, do encerado, etc.) evitando distractores (ruído nos 
corredores, luces escintilantes, zonas de paso para papeleira, etc.). 

 
➢ Utilizamos estratexias/Medidas ordinarias: 

 O ambiente é moi estruturado, predicible e fixo: sabe en todo momento o que vai acontecer. 

 Proporcionamos ou anticipamos indicacións axeitadas e comprensibles do que vai acontecer. 

 Empregamos un horario individual onde figuran, de forma visual, a área ou materia, tarefas ou 
actividades a realizar e, se fose o caso, quen a imparte. 

 Usamos sinais acústicos/visuais para a estruturación dos tempos na aula (explicación, traballo, 
descanso...). 

 O espazo está distribuido en diferentes zonas, nas que está clara a actividade que se desenvolve en 
cada unha e os materiais que se utilizan.  

 Temos un espazo libre de distraccións para realizar as tarefas. 

 Eliminamos a hiperestimulación visual (excesos de debuxos, mapas, etc.) evitando distractores. 

 Cando empregamos un sistema pictográfico, é o mesmo en todos os ámbitos onde se desenvolve, e 
evitamos cores e elementos innecesarios. 

 Adaptamos as explicacións ao seu nivel de desenvolvemento  

 Empregamos un apoio visual permanente e coherente, que clarifica as explicacións (pictogramas, 
obxectos reais, fotos, etc.) 

 Empregamos unha linguaxe clara, precisa (de poucas palabras) e sen uso de dobres sentidos, sentidos 
figurados ou ironías. As bromas as traballamos previamente. 

 Presentamos as tarefas unha vez captada a súa atención. 

 Empregamos esquemas e mapas conceptuais como apoio ás explicacións, resaltando o relevante. 

 Empregamos estratexias de encadeamento cara atrás (apoio total ao principio e ir retirando os apoios 
paulatinamente). 

 Empregamos estratexias de moldeamento, coidando o encadeamento das situacións ou propostas de 
aprendizaxe. 

 Descompoñemos as actividades en pequenos ítems, con uso de apoios visuais que informen dos pasos 
que cómpre dar para realizar a tarefa. 
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 Atribuimos significado a accións que non son intencionais para facelas funcionáis.   

 Rexistramos na axenda as tarefas que ten que facer e os materiais que precisa, garantindo a 
coordinación do profesorado e da familia. 

 Potenciamos ao máximo a súa autonomía. 

 Usamos pautas comúns para todos os profesionais, tanto dentro como fóra do centro. 

 Empregamos recursos tecnolóxicos (TIC), polo seu potencial para decodificar unha información, para 
estimular as distintas vías sensoriais e para motivar, todo o que facilita o procesamento cognitivo. 

 Empregamos un sistema de comunicación (PECS, Comunicación Total, etc.) coordinados coa familia e 
servizos ou asociacións que lle estan prestando apoio. 

 Temos en conta as axudas que precisa. 

 Ofrecemos axuda permanente na organización das tarefas que, de ser o caso, leva para a casa, así como 
na organización da axenda e dos materiais que precisa para cada tarefa, en colaboración coa familia. 

 Promovemos valores de convivencia, comprensión e respecto polas diferenzas e colaboración no 
grupo/clase. 

 Promovemos o traballo colaborativo (con grupos reducidos) dando consignas claras do que se vai 
traballar. 

 Asegurámonos de que comprende as ordes e normas xerais da aula.  

 Prestamos atención a posibles situacións de abusos, acoso, etc., xa sexa por informacións do propio 
centro, xa por informacións facilitadas polas familias. 

 

➢ Estrategias para mellorar a motivación e a autoestima. 

 Reforzamos o bo desenvolvemento dos seus “puntos fortes”  

 Utilizamos estratexias baseadas na aprendizaxe sen erro.  
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As medidas que mellor funcionaron foron as seguintes: 

 

 

 

 

 

Outras medidas aplicadas con bo resultado:  

 

 

 

 

 

 

Medidas que non funcionaron:  

 

 

 

 

 

 

Recomendacións para o curso próximo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Data:         

 

 

 

Fdo.  A titora/ o titor 
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Orientacións e rexistro do traballo na aula co alumnado con  

dificultades de atención o TDAH 
 
Nome do alumno/a:          Curso:  

______________________________________________________________________________________________ 

Localización na aula:  

 Está sentado/a ao lado de compañeiras/os que lle sirven de modelo de tranquilidade, orde e axuda.  

 Está lonxe de portas, fiestras, papeleiras e lugares de maior tránsito, estímulos sonoros ou visuais. 

 

A súa mesa: 

 Enriba só están os materiais que necesita para realizar a tarefa, e, ao remate, debe recollelos e gardalos.  

 

Normas de convivencia: 

 Temos normas de funcionamento (poucas), consensuadas con todo o alumnado, e as consecuencias do 

seu cumprimento e incumprimento.  

 Están escritas polo alumnado e visibles na aula. 

 As repasamos con frecuencia co conxunto da clase.  

 Evitamos enfrontamentos verbais e retadores cando esiximos o seu cumprimento (somos firmes, sen 

implicarnos emocionalmente, e non culpamos diante dos e das demáis). 

 Mantemos un ambiente estruturado que permite que saiba o que ten que facer en cada momento. 

 

Antes e durante a realización das actividades, aplicamos medidas ordinarias, como:  

 Utilizamos estratexias para captar a atención inicial.  

 Utilizamos a atención visual preferente: Cando explicamos miramos ao alumnado ao que lle custa prestar 

atención. Deste xeito estamos a "obrigalo" a mirar para nós e a prestar atención ao que dicimos, xa que 

llo estamos explicando a el ou ela "persoalmente".  

 Realizamos cambios de entonación, xesticulacións, dramatizacións... 

 Adaptamos o ritmo e os tempos a súa capacidade (Mellor explicacións de non mais de 5-10 minutos 

seguidos xa que non poderá seguilas.) 

 Utilizamos reforzos e apoios visuais na instrución oral. 

Empregamos estratexias expositivas:  

 Antes de empezar, aseguramonos de que atende. 

 Utilizamos frases curtas e claras. 

 Mantemos o contacto visual e permanecemos cerca (atención visual preferente).  

 Focalizamos a atención nos conceptos “clave”. 

 Utilizamos estímulos visuais e modificamos o ritmo da exposición, coas debidas pausas. 

 Presentamos a idea principal explícitamente ao principio da explicación. 

 Utilizamos estratexias de categorización e imaxes mentais de conceptos.  

 Promovemos a súa participación con preguntas sinxelas. 

 Proporcionámoslle un sistema de titoría dun compañeiro ou compañeira que lle axude a revisar os 

puntos fundamentais da explicación, e promovemos que o alumnado con TDAH explique os 

conceptos a estudantes con máis dificultades ca el/ela. 
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 Nos aseguramos de que mira aos ollos, que entende o exposto, que copiou o sinalado. Faremoslle 

algunhas preguntas, para que as poida responder correctamente. 

 
Ademáis,  

 Alternamos actividades teóricas con traballo práctico 

 Segmentamos as actividades longas e limitamos o número destas (mellor 3 correctas que 5 

incorrectas). 

 Supervisamos a realización, para reforzar positivamente ou para reconducir a execución ou as 

distraccións.  

 Combinamos actividades máis estimulantes con outras menos motivadoras. 

 Variamos os exercicios, para que non se aburra. 

 Utilizamos reforzos positivos para motivar (eloxios privados e públicos, colocamos os seus traballos 

no taboleiro da clase, levamos os traballos á casa cunha felicitación, utilizamos un sistema de puntos 

ou economía de fichas, etc.). 

 

 Atención na clase: 

 Negociamos períodos curtos de atención cando realiza tarefas, de cara a ir aumentando a súa duración 

de forma progresiva.  

 Reforzamos o esforzo polo aumento de tempo de atención. 

 Incluimos actividades onde poida ter éxito, segmentando en fases as máis difíciles e negociando un 

tempo para rematar cada unha. 

 

 Titoría entre iguais.  

 Potenciamos a aprendizaxe cooperativa, onde aprende xunto alumnado diferente. 

 Promovemos a aprendizaxe en grupos interactivos. 

 Promovemos a realización de debates. 

 Procuramos que as compañeiras e os compañeiros lle poidan axudar a realizar as tarefas, que o ignoren 

cando quere chamar a atención con condutas inadecuadas e que lle presten axuda cando atende e se 

centra nas tarefas. 

 

 Tarefas e deberes. 

 Reducimos e fragmentamos as actividades. 

 Supervisamos os exercicios e nos aseguramos de que entendeu o que ten que facer. 

 Non sobrecargamos de tarefas para a casa, e seleccionamos ben as máis importantes. 

 

 Exames ou probas escritas.  

 Utilizamos diferentes formas e instrumentos de avaliación. 

 Os exames escritos son curtos e con preguntas breves, cerradas, claras e con vocabulario sinxelo. 

 Complementamos os exames escritos de forma oral, cando se observa que están incompletos.  

 Alternamos a forma de presentación das cuestións que ten que responder (de forma oral, escrita ou 

coas novas tecnoloxías). 
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 Pactamos a fórmula máis idónea para realizar os exames (oral ou utilizando o ordenador se ten 

dificultades de escritura) 

 Deixamos máis tempo para os exames ou probas escritas: (podemos dividilas en dúas sesións) 

 No texto dos exames, salientamos as partes máis importantes de cada cuestión e, no caso de 

preguntas complexas, diferenciamos ben cada tarefa. 

 Deixamos suficiente espazo entre as preguntas, e supervisamos a súa comprensión e execución. 

 Posibilitamos que se o desexan, todos poidan recuperar, durante a avaliación, os exames suspensos. 

 Pedimos revise os traballos e os exames antes de entregalos. 

 

 Uso da axenda: 

 A supervisamos, tratando de que o alumnado aprenda a usala. 

 Escribimos diariamente algo positivo e poderemos mencionar, a continuación, aspectos que hai que 

mellorar. 

 A usamos para que a familia coñeza con antelación suficiente as datas dos exames, os contidos que 

teñen que preparar, as datas para entrega de traballos, os libros de lectura, etc. 

 A usamos para reforzar e eloxiar o bo rendemento e comportamento. 

 

 Estratexias para mellorar a motivación e a autoestima: 

 Fomentamos unha relación positiva entre o alumnado e o profesorado. 

 Coñecemos o seu estilo de aprendizaxe, as súas capacidades, as súas preferencias e motivacións. 

 Ofrecémoslle experiencias de éxito, e reforzamos calquera pequeno logro na aprendizaxe e/ou na 

conduta. 

 Ofrecémoslle confianza e expectativas positivas, facéndolle correccións respecto á súa tarefa e 

achegando propostas de mellora. 

 Axudámoslle a coñecer e a manexar as súas emocións (baixa tolerancia á frustración, dificultades 

para atrasar a gratificación). 

 Evitamos avaliar sempre negativamente e proxectamos expectativas de éxito.  

 

 Estratexias para controlar e mellorar a conduta.  

 Empregamos o reforzo positivo de condutas adecuadas ou aproximacións. 

 Evitamos as recriminacións verbais; corriximos en privado e felicitamos en público. 

 Ignoramos os comportamentos de chamadas de atención que non son moi molestos. 

 Permitimos momentos de descanso, como levantarse, borrar o encerado, repartir cadernos 

 Utilizamos puntos para conseguir premios ou incentivos. 

 Establecemos consignas non verbais co alumnado para advertilo do incumprimento dalgunha norma. 

 Evitamos a acusación, ridiculización, etiquetaxe moral ou estigmatización. 

 Anticipámonos e prevemos situacións que poidan presentar problemas. 

 Falamos periódicamente de xeito individual sobre o seguemento e motivación da súa conduta e o 

seu traballo. 

 Favorecemos que os demais xoguen con el ou con ela e que os ignoren cando se portan mal 
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 Estratexias para mellorar a reflexividade.  

 Ensinamos técnicas útiles para a mellora no funcionamento cognitivo e no control da atención. 

 Proporcionamos estratexias de memorización. 

 Ensinamos estratexias diferentes para un mesmo problema, co fin de aprender a xeneralizar. 

 Fomentamos o traballo en grupo (a cooperación mellora as estratexias analíticas e a conduta). 

 Non presentamos actividades con límite rigoroso de tempo (isto favorece a impulsividade e a 

tendencia a “saír do paso”) 

 Proporcionamos axuda para o repaso e a autoavaliación. 

 

 Compartir responsabilidades na aula.  

 Aproveitamos os materiais para darlle responsabilidades sobre o seu coidado e utilización: repartir, 

recoller, ordenar, facer foto- copias, borrar o encerado (Ao mesmo tempo, esas acción permítenlle 

moverse de vez en cando e descansar para poder recuperar a atención). 

 

As medidas que mellor funcionaron foron as seguintes:  

 

 

 

 

 

 

 

Outras medidas aplicadas con bo resultado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medidas que non funcionaron:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo.  A titora/ o titor.  
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Orientacións e rexistro do traballo na aula co alumnado con DISLEXIA 

Nome do alumno/a:          Curso:  

______________________________________________________________________________________ 

 Localización na aula:  

 Nun lugar no que poida recibir a maior cantidade de información de forma correcta e onde podamos 

comprobar que esa información chégalle ben e interprétaa de forma adecuada. 

 Cando organizamos traballos en grupo, aseguramos que a elección dos compañeiros e das 

compañeiras é equitativa, contribuindo ao desenvolvemento de todos (curricular e social).  

 

 Utilizamos estratexias/Medidas ordinarias:   

 Escribimos os puntos crave e as palabras novas ao principio da clase, para axudarlle a seguir as explicacións 

(Se utilizamos o taboleiro dixital: sarakanda ou arial, 12 ou 14, interlineado 1,5 ou 2, fondo en cor crema ou 

pastel suave, non en branco.  

 Empregamos apoios visuais que lle permitan relacionar os conceptos novos coa experiencia previa. 

 Dámoslle con antelación o material escrito necesario para seguir a clase. 

 Verificamos que ten todo o material e as notas necesarias para o estudo.  

 Se facemos lecturas en voz alta, proporcionámosllas con suficiente antelación para que as poida preparar. 

 Asegurámonos de que entende as tarefas: (as dividimos, variamos o formato...).Repetimos e explicamos 

as cousas as veces que sexa necesario 

 Dámoslle instrucións, tanto orais como escritas, claras, concisas e secuenciadas en pasos. 

 Permitimos o uso das TIC na aula (calculadoras, diccionarios, tablets...) 

 Corriximos as tarefas de forma individualizada, valorando o contido e non a forma. Non abusamos da cor 

vermella nas correccións. Mellor usar cores non “prohibitivas”, dar sempre a palabra ou a resposta correcta 

e evitar tachar os erros -preferiblemente rodealos. 

 Dámoslle todo o tempo que necesite para terminar as súas tarefas. 

 Fomentamos o uso da axenda, comprobando que a información anotada é correcta. 

 Dosificamos a cantidade de traballo (lévalle máis tempo, tanto na casa como na clase; coordinación do 

equipo docente).  

 Facemos observacións positivas sobre o seu traballo, sen deixar de sinalarlle aquilo no que necesita 

mellorar e a forma de facelo. 

 Sempre que sexa posible, evitamos que teña que copiar o enunciado dos ejercicios, para non consumir o 

tempo que necesita para entendelos e dar as respuestas. 

 Permitimos o uso do ordenador para entregar traballos escritos. 

 Adaptamos os libros de lectura ao seu nivel lector e ás súas preferencias.  
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 Estratexias para mellorar a motivación e a autoestima.  

 Planificamos tareas ou actividades nas que destaque, dándolle reconocimiento ante os demáis. 

 Comentamos con él ou ela os recursos que lle van axudando e resultando útiles, valorando as melloras que 

vai tendo e corrixindo os posibles erros. 

 Non damos os resultados das calificacións en voz alta. 

 Facemos observacións positivas sobre o seu traballo, reforzando aquelo que necesita mellorar. 

 

 Avaliación/tarefas:  

 Na medida do posible, usamos a avaliación oral en lugar da escrita, pois o traslado da información, tanto 

na escritura como nas operacións, posiblemente non reflicta as súas competencias. 

Se avaliamos de forma escrita: 

 Evitamos preguntas que requiran respostas moi elaboradas. Mellor optar por preguntas de SI/ NON, de 

VERDADEIRO/FALSO de RESPOSTA CURTA, etc..   

 Non penalizamos os posibles erros ortográficos ou somos tolerantes con eles.  

 Permitimos que explique oralmente o que escribiu ou quería escribir. 

 Facilitamos, con suficiente antelación, toda a información necesaria sobre o modelo de exame: estructura, 

forma de cumplimentalo, etc. 

 Dámoslle o tempo que necesite para finalizar as tarefas e, de ser o caso, dosificámolas e repartimos no 

tempo.  

 Adecuamos o formato (sarakanda, arial, etc., tamaño -12 ou 14, interlineado -1,5 ou 2) e resaltamos as 

palabras clave (negritas en lugar de subliñados e cursivas).  

 Dámoslle as preguntas do exame impresas e en “monodosis” (cada pregunta, cada operación para realizar 

debe diferenciarse do conxunto ou da  globalidad da actividade). O mesmo, sempre que sexa posible, nas 

tarefas do día a día.  

 Evitamos as dobles negacións no plantexamento das preguntas. 

 Permitimos o uso das TIC en todas as tarefas posibles, especialmente como apoio ás súas dificultades na 

escritura e cálculo. Taboas de multiplicar, calculadoras, etc. deben estar a su disposición nos exames. 

Nas Tarefas:  

 Evitamos as connotacións negativas nas correccións, explicándolle o que debía contestar e cómo. 

 Axustamos a cantidade de tarefas ao que queremos comprobar, medir, avaliar. Non simplificamos as 

tarefas pero axustamos a cantidade e o medio, sendo coherentes na progresividade da dificultade. 

 Mantemos o mesmo nivel de esixencia que ao resto do alumnado: o distintos son os procedementos, 

tempos...  

 Permitimos o uso de esquemas, gráficos e todo o que facilite a súa su comprensión para realizar as tarefas.  

 Axudamos a revisar todas as respostas nas probas ou tarefas escritas. 

 Distribuímos adecuadamente as probas específicas de avaliación, con suficiente antelación e evitando a 

coincidencia de varias no mesmo día.  

 Valoramos, de forma relevante, o traballo do día a día, o esforzo, a actitude, etc. Consideramos o conxunto 

do proceso, non só o resultado. 

 Coidamos o seu desenvolvemento emocional: debe saber que o profesorado coñece e comprende a súa 

realidade, que lle vai a axudar en todo o que precise, lle vai a conceder todo o tempo necesario e vai permitir 

que manifeste a súa competencia da forma que mellor lle resulte, pero tamén lle vai a esixir esforzo e 

rendemento acorde ao seu potencial. 
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As medidas que mellor funcionaron foron as seguintes:  

 

 

Outras medidas aplicadas con bo resultado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medidas que non funcionaron:  

 

 

Fdo.  A titora/ o titor.  
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Orientacións e rexistro de medidas para o traballo na aula con alumnado con  

Síndrome de Down e/ou discapacidade intelectual. 

 
Alumna/o: ________________________________________________________Curso: _________________ 
 
Titora: ____________________________________________________ 
 
 

➢ Utilizamos estratexias/Medidas ordinarias: 
 

 Empregamos frases curtas, claras e con boa pronuncia para transmitirlle a información. 

 Cando lle transmitimos a información, nos aseguramos de que está prestando atención e entende o 

que lle dicimos.   

 Presentamos os contidos de aprendizaxe mediante distintas modalidades sensoriais (Interiorizan 

mellor empregando varias vías de acceso: vista, oído, tacto e mesmo manipulando obxectos reais 

sempre que se poida). 

 Presentamos as tarefas secuenciando a información paso a paso, fragmentadas e graduadas 

segundo a dificultade. 

 Empregamos máis a axuda directa e demostracións (modelado e a imitación) ca longas explicacións. 

 Adaptámonos ao seu ritmo de traballo, deixándolle máis tempo para acabar (pouco a pouco 

pedimos maior velocidade nas súas realizacións)  

 Proporcionámoslle pautas de actuación, estratexias, instrucións concretas (non normas xerais de 

carácter abstracto) 

 No deseño de actividades contemplamos os criterios de lectura fácil, ofrecemos preguntas con 

alternativa de resposta, propoñemos tarefas de relacionar, sinalar, clasificar… 

 Adaptamos a duración das actividades a súa capacidade de atención (mellor moitas actividades 

curtas que poucas de longa duración). 

 Adaptámonos máis ao nivel de comprensión que de expresión (en xeral a súa capacidade de 

comprensión é superior á de expresión).  

 Evitamos tarefas repetitivas que supoñan a perda de interese. 

 Ofrecemos situacións educativas de éxito, que posibiliten a mellora do autoconcepto e autoestima. 

 Promovemos as aprendizaxes prácticas, útiles, funcionais, aplicables de maneira inmediata ou 

próxima na súa vida cotiá e que fomenten a súa motivación. 

 Xeramos situacións de aprendizaxe motivadoras para manter a atención, procurando buscar 

actividades próximas aos seus intereses. 

 Aplicamos programas específicos de autonomía persoal, habilidades prosociais e educación 

emocional, dirixidos a promover a súa independencia. 

 Primamos a valoración do esforzo máis ca o resultado do traballo realizado.  
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 Non lle proporcionamos axuda naquilo que pode facer por si mesmo/a, evitando a sobreprotección.  

 Fomentamos a responsabilidade e autonomía no desenvolvemento das tarefas, que permitan que 

traballe por si só/soa na aula, evitando a dependencia excesiva do persoal de apoio ou dos 

compañeiros. 

 Favorecemos o autocontrol e a responsabilidade esixíndolle o cumprimento das normas acordadas 

para a aula. 

 O/A tratamos conforme a súa idade cronolóxica (non son eternos nenos/as), marcándolle 

responsabilidades propias e sen permitir condutas ou accións que non se lle permitirían ao resto do 

alumnado. 

 Reforzamos os bos hábitos (constancia, puntualidade, coidado…) evitando facer xuízos a causa de 

condutas desaxustadas. 

 

Lectoescritura:  

 Non condicionamos o proceso de adquisición da lectura e a escritura ao desenvolvemento de 

destrezas previas, especialmente motrices, pois non todas son imprescindibles para a adquisición 

dunha lectoescritura funcional. 

 Na adquisición da lectoescritura, priorizamos a funcionalidade, utilizando metodoloxías que apoien 

a comprensión e a asociación da palabra co seu significado, pois é necesario adaptarse ao seu estilo 

e ritmo de aprendizaxe. 

 Introducimos as TIC (teclados ou calquera outro soporte) cando hai especiais dificultades na 

motricidade fina, de maneira que non se free o avance nos contidos a pesar de non estar adquiridas 

as habilidades na lectoescritura. 

 

As medidas que mellor funcionaron foron as seguintes: 

 

 

 

 

 

Outras medidas aplicadas con bo resultado:  
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Medidas que non funcionaron:  

 

 

 

 

 

 

Recomendacións para o curso próximo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data:         

 

 

 

Fdo.  A titora/ o titor 
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Orientacións e rexistro para o traballo na aula co alumnado con 

DISCAPACIDADE AUDITIVA 

Alumna/o: ________________________________________________________Curso: ______________________ 

Titora: ____________________________________________________ 

 

➢ Localización na aula/organización: Tenemos en cuenta la iluminación y sonoridad 

 La luz natural le da de espaldas, para que pueda ver a la persona que habla.  

 Está ubicado/a de forma que puede ver tanto a los profesores como a los compañeros y 

compañeras (puede enterarse de lo que dicen y participar de la conversación)  

➢ Estrategias expositivas: 

 Hablamos de frente y lo/la tenemos cerca cuando hablamos o se explicamos al grupo.  

 Hablamos con una articulación clara, en un tono que no es bajo y evitamos hacerlo con rapidez o 

demasiado lento o sobrearticulado.  

 Enfatizamos la entonación.  

 No obstaculizamos la labiolectura (evitamos bloquear la visión de la boca con las manos, bolígrafos 

o con bigote o barba muy cerrada) 

 Intentamos reducir el ruido ambiental o aplicar dispositivos técnicos que lo reduzcan (emisoras 

F.M, bucle magnético) 

 Procuramos el máximo silencio posible antes de iniciar cualquier explicación. 

 En las explicaciones o relatos, apoyamos el contenido con el mayor apoyo visual posible (láminas, 

viñetas, murales, libros, pizarras, medios audiovisuales…) y acompañamos el lenguaje oral con 

gestos naturales y corporales.  

 Escribimos en la pizarra las palabras más específicas o de uso poco habitual que se van a utilizar 

en la explicación y escribimos un esquema de la misma para que el alumnado la siga mejor.  

 Comprobamos lo que entendió formulándole preguntas concretas.  
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➢ Estrategias para fomentar la participación: 

 Evitamos el solapamiento de intervenciones, procurando que se respete el turno de palabra e 

indicando quien está hablando en cada momento.  

 Repetimos de forma más sencilla y comprensible aquellas aportaciones especialmente 

interesantes y el planteamiento de preguntas directas al alumno o alumna.  

 Empleamos un “calendario de anticipación” en el que se representa la secuencia de la actividad 

del día.  

 Le ayudamos a expresar sus conocimientos.  

 Posibilitamos la colaboración de dos profesionales (uno ofrece una atención más individualizada 

a este alumnado).  

 Facilitamos la participación activa en actividades en pequeño grupo, en rincones de trabajo, en los 

que se pueden desarrollar actividades de acción o de atención conjunta.  

➢ Estrategias para mejorar la socialización: 

 Aseguramos la comprensión de valores y normas de convivencia que le ayuden a planificar sus 

actos, anticipar sus consecuencias y aceptarlas: consensuarlas, entenderlas y cumplirlas como 

todos. 

 Trabajamos las emociones propias y ajenas para facilitar la comprensión de las reacciones de los 

demás y su autorregulación. 

 Fomentamos las relaciones positivas entre alumnado oyente y alumnado con discapacidad 

auditiva, tanto dentro como fuera del aula y del centro. 

➢ Estrategias metodológicas: 

 Utilizamos vídeos, imágenes y otros materiales visuales. 

 Realizamos un mayor número de demostraciones o actividades para que comprenda con más 

facilidad. 

 Escalonamos en pasos más cortos o le damos más ayudas en aquellas actividades que le resulten 

más complejas. 

 Favorecemos el aprendizaje autónomo y comprensivo trabajando técnicas de estudio y 

facilitándole materiales en diversos formatos. 
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➢ En relación a los contenidos: 

 Relacionamos los contenidos de las diferentes áreas del currículo para favorecer la comprensión, 

organización de los contenidos y la aplicación de los mismos. 

 Favorecemos el aprendizaje continuo de vocabulario, expresiones y habilidades lingüísticas. 

 Facilitamos la recepción, comprensión y expresión en otras lenguas. 

As medidas que mellor funcionaron foron as seguintes: 

 

 

 

 

Outras medidas aplicadas con bo resultado:  

 

 

 

 

 

Medidas que non funcionaron:  

 

 

 

 

 

Recomendacións para o curso próximo:  

 

 

 

 

 

Data:         

 

Fdo.  A titora/ o titor 
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ANEXO III. SOLICITUDE DE AVALIACIÓN PSICOPEDAGÓXICA 

 

1. DATOS PERSOAIS DO ALUMNO/A. 

Nome e apelidos: 

Curso: Data de nacemento: 

Hai avaliación psicopedagóxica previa deste alumno/a:    □  SI    □  NON 

 

2. DATOS PERSOAIS DO MESTRE/A SOLICITANTE. 

Nome e apelidos: 

Número de alumnos/as actuais: 

Impartiu docencia ao alumno/a durante os cursos: 

 

3. MOTIVO DA SOLICITUDE.  

□ Atención        □ Comprensión      □ Expresión        □ Razoamento       □  Memoria           □ Conducta 

□ Socialización     □ Motivación     □ Cálculo e resolución de problemas   □ Non segue o ritmo da clase     

□ Sospeita de altas capacidades intelectuais       □ Rixidez nos seus comportamentos  
 
Linguaxe: 

□ Sen intencionalidade comunicativa    □ Ausencia de linguaxe       □ Fala inintelixible    
□ Dificultades de pronunciación     □ Discurso incoherente e desorganizado   □ Vocabulario pobre 

□  Conversa “pedante”           □ Cústalle expresar as súas ideas 

 
Lectura:  

   □ Non aprendeu a ler    □ Lectura silabeante     □ Falta de fluidez/ritmo     □ Rectificacións  

   □ Omite palabras ou trozos de palabras   □ Cambia palabras por outras   □ Non comprende o que le 

 
Escritura:  

  □  Trazo     □ Ortografía      □ Segmentación    □ Omisión de letras o sílabas   □ Sustitución de letras 

   □   Dificultade para expresarse por escrito        □  Invirte letras e/ou sílabas 

 

Outros:  
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4. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE TOMADAS ATA O MOMENTO. 

□ Adecuación da programación didáctica 

□  Metodoloxías Inclusivas             

□  Reforzo educativo (Adxúntase Plan de RE) 

□  Apoio do profesorado con disponibilidade horaria.  

       □  Adaptación de tempos, instrumentos e/ou procedementos de avaliación.  

       □  Ningunha  

 
Outras:  

 

 

5. DESENVOLVEMENTO DO ALUMNO/A. 

Aspectos biolóxicos. (Dificultades sensoriais, saúde, medicación, acude a especialistas externos: 
logopedia, psicoloxía, fisioterapia, ...) 
 

 

Desenvolvemento cognitivo. (Dificultades de razoamento, lóxica, memoria, atención, ...) 

 

 

 

Desenvolvemento motor. (Dificultades no andar, coordinación, agarrar o lapis, man coa que escribe, ...) 
 

 

 

Desenvolvemento comunicativo-lingüístico. (Dificultades articulatorias, sintácticas, vocabulario rico, 
moi bo argumentando ...) 
 

 

Desenvolvemento social. (Relación cos compañeiros da aula e do centro, amizades fóra do centro, 
relación cos mestres, ...) 
 

 

 

Desenvolvemento afectivo. (Adaptación socioafectiva, autoconcepto e autoestima (Autoestima, 
dependencia emocional, introversión ou extraversión ...)  
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6. DATOS DO ENTORNO SOCIOFAMILIAR 

Circunstancias persoais, familiares e de saúde de interese:  

□  Número de irmáns:                                                             □ Lugar que ocupa:       

□ Familiares cos que convive:   

□ Circunstancias salientables:  

 

 

Influencia do contorno sociofamiliar no desenvolvemento da alumna ou do alumno (relación familia-
escola, colaboración da familia; familias desestructuradas, hábitos de soño, celos, aceptación familiar da 
problemática, expectativas familiares sobre o neno, lingua materna) 
 

 

 

 

7. DATOS DO CONTORNO ESCOLAR. 

Historial académico. (Repetiu curso, recibiu con anterioridade apoio dentro ou fóra da aula...) 
 

 

Escolarizacións anteriores. (Centros nos que estivo escolarizado con anterioridade e niveis que cursou.) 
 

 

Escolarización actual. (Datos das avaliacións trimestrais, apoios na aula, etc.) 
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8. DATOS PEDAGÓXICOS. 

Estilo de aprendizaxe (gosta de novas experiencias, é perfeccionista, emprega a lóxica e o razonamento, 
prefire traballar en equipo/de xeito individual, aprende mellor de forma oral/escrita…)  

 

 

Ritmo de aprendizaxe (adquire rápidamente as novas aprendizaxes/precisa de moitas repeticións…) 

 

 

Nivel de competencia curricular nas distintas áreas ou materias e grao de adquisición das 
competencias (Por enriba ou por debaixo do esperado en determinadas materias, destaca polo seu 
dominio ou dificultade en alcanzalos.) 

 

 

 

Potencialidades, intereses e actividades preferidas (é moi bo facendo… presenta especial interés por… )   

 

 

 

Aspectos de creatividade e iniciativa persoal: 

 

 

 

Actitude ante o traballo escolar e expectativas académicas e persoais:  
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9. ASPECTOS RELEVANTES DO PROCESO DE ENSINO E APRENDIZAXE. 

Actuacións que favorecen ou dificultan o rendemento do alumno  

 

 

 

Características do seu grupo-clase (alumnado con NEE, NEAE, conduta, grupo unido, alumnos 
disruptivos…)  
 

 

 

Organización de espazos e tempos no centro docente e na aula (mesas individuais, en grupo, parellas… 
distribución do tempo en aula: explicación-traballo…)  
 

 

 

Medidas de tipo educativo que se están a desenvolver (reforzo educativo, AC, titoría entre iguais, 
enriquecemento…) 
 

 

Interaccións do alumno en situacións educativas formais e non formais  
 

 

 

10. OUTROS DATOS DE RELEVANCIA. 

 

 

 

 

A Coruña ____ de ________________ do 202_  

 

Asinado: 
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CONFIDENCIAL 

 

ANEXO VI. REXISTRO DE EXPEDIENTE NO  

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 

 

Atendendo ao Protocolo de Protección de Datos versión 1.0 de Abril de 2016, na súa 

páxina 36 sobre os Departamentos de Orientación, “o coñecemento e custodia da 

información psicopedagóxica corresponde a xefatura do departamento de orientación polo 

que non poderá nin deberá facilitar ao equipo docente máis datos que os estritamente 

necesarios para que exerzan a súa función educadora”. 

 

Polo tanto, infórmase que o/a alumno/a XXXXXXXX escolarizado no CEIP Pl. Mª 

Barbeito e Cerviño posúe documentación psicopedagóxica no arquivo do 

Departamento de Orientación. 

 

Ante calquera solicitude de información, consultar á xefatura de orientación. 

 

 

A Coruña, a 28 de abril de 2022 

 

 

 

Asdo: A Xefa do Departamento de Orientación 

Romero Pardavila, Esther 
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LISTADO DE DOCUMENTOS DO ALUMNO/A NO EXPEDIENTE DO DEPARTAMENTO 

DE ORIENTACIÓN 

Nome e apelidos  

Data de nacemento  

Data de apertura  

 

DOCUMENTO DATA DE ENTRADA 
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ANEXO IV 

CONFORMIDADE  AVALIACIÓN PSICOPEDAGÓXICA 

 

 

Don/Dona _________________________________________________ con 

DNI___________________ en calidade de nai/pai ou titor/a legal do alumno/a 

________________________________________, matriculado durante o 

presente curso 20__/20__ no curso ______ ,fun informada/o das necesidades 

educativas que presenta o meu fillo/a e: 

 

□ESTOU CONFORME CON QUE O DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN REALICE 

UNHA AVALIACIÓN PSICOPEDAGÓXICA AO MEU FILLO/A 

 

□ NON ESTOU CONFORME CON QUE O DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

REALICE UNHA AVALIACIÓN PSICOPEDAGÓXICA AO MEU FILLO/A 

 

 

A Coruña, a ______ de ____________ de 20__. 

 

 

 

 

Asinado: Nai/Pai ou titor/a legal 

(Sinatura) 
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CONFIDENCIALIDADE: 

As persoas que, por razón do seu cargo ou función, teñancoñecemento do contido do 

informe psicopedagóxico están obrigadas a gardar o correspondentesixilo, conforme o 

establecido no punto ñ) do artigo 74 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de 

Galicia, así como no disposto no artigo 5 da Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de 

protección de datos persoais e garantía dos dereitosdixitais.  

Os datos que figuran neste informe non prexulgan a evolución do alumno, son unicamente o 

reflexo da súa situación actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME PSICOPEDAGÓXICO 
 

 

CENTRO: C.E.I.P. PLURILINGÜE Mª BARBEITO E CERVIÑO 

ALUMNO/A:  

NIVEL E ETAPA:  

Data da elaboración do informe 
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DATOS PERSOAIS DO ALUMNO 

Nome e apelidos:  

Data de nacemento:  

Nivel e etapa:  

Titor/a:  

Curso académico:  

DATOS DA DEMANDA E MOTIVO DA AVALIACIÓN 

 

 

 

DESENVOLVEMENTO XERAL DA ALUMNA. 

 

 Datos relevantes dos ámbitos físico, cognitivo, emocional e social:  

- Desenvolvemento cognitivo:  

- Desenvolvemento comunicativo- lingúístico:  

- Desenvolvemento motor:  

- Desenvolvemento socioafectivo:  

 Circunstancias persoais, familiares e de saúde de interese: 

 

 Influencia do contorno sociofamiliar no desenvolvemento da alumna ou do alumno:  

 

 Historia escolar: 

 

 Medidas adoptadas:  

 

 Competencia curricular nas distintas áreas ou materias, e grao de adquisición das competencias:  

 
 

 Ritmo e preferencia de aprendizaxe:  
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 Potencialidades, motivación, intereses e actividades preferidas:  

 

 Aspectos de creatividade e iniciativa persoal:  

 

 Adaptación socioafectiva, autoconcepto e autoestima:  

 

 Actitude ante o traballo escolar e expectativas académicas e persoais:  

 

ASPECTOS RELEVANTES DOS PROCESOS DE ENSINO E DE APRENDIZAXE 

 

 Actuacións que favorecen ou dificultan o rendemento do alumno.  

- Favorecen:  

- Dificultan:  

 Características do seu grupo-clase.  

 

 Organización de espazos e tempos no centro docente e na aula.  

 

 Medidas de tipo educativo que se están a desenvolver 

 

 Interaccións do alumno en situacións educativas formais e non formais 

 

IDENTIFICACIÓN DA NECESIDADE ESPECÍFICA DE APOIO EDUCATIVO DA ALUMNA. 

En atención as observacións aportadas polo titor aplicouse: 

- Revisión de expediente e informes previos 

- Entrevista-conversa co profesorado titor. 

- Observación en aula 

- Entrevista coa familia 

- Conversa informal coa nena.  

- Probas Psicométricas: 
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.  

 

 Actitude ante a realización das probas:  

 

CONCRECIÓN DAS NECESIDADES EDUCATIVAS 

Segundo as conclusións obtidas na avaliación psicopedagóxica, identifícanse as seguintes 

necesidades:  

- Precisa  

-  

 

ORIENTACIONS PARA A INTERVENCIÓN EDUCATIVA 

 

 

PROCEDEMENTO PARA A REVISIÓN E/OU ACTUALIZACIÓN DO INFORME 

Aconséllase unha revisión ao menos xxxx, realizando as modificacións que se considerasen 

oportunas co fin de garantir a súa adecuación á etapa de Educación XXXX, ás necesidades do neno 

e ao seu propio desenvolvemento.   

En A Coruña, a XXX  

 

Asdo.: xxxxx 

A Xefa do departamento de orientación 

mailto:ceip.maria.barbeito@edu.xunta.es
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ANEXO VII.  SOLICITUDE DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN  

 

 

Don/Dona 

_______________________________________________________________________________ 

Con DNI/NIE/PASAPORTE    ______________ en calidade de nai/pai/titor/a legal do alumno/a 

_______________________________________________________________________________ 

escolarizado o presente curso 202_/202_ no CEIP Plurilingüe María Barbeito e Cerviño 

en ____________ solicito copia da seguinte documentación referida ao meu fillo/a: 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

A Coruña, a ___ de ________ do _______. 

 

Asdo: 
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ANEXO VIII.  ENTREGA DE COPIA DO INFORME PSICOPEDAGÓXICO 

 

Dona/Don ________________________________ en calidade de xefa do Departamento de 

Orientación do CEIP Plurilingüe María Barbeito e Cerviño no curso lectivo 20__/20__, ante 

solicitude escrita expoño que: 

 

Atendendo ao regulado no artigo 35.2 do Decreto 229/2011, do 7 de decembro (DOG 

21/11/2011), fago entrega en man no día de hoxe dunha copia do Informe Psicopedagóxico de 

_________________________________ con data de _________________  á súa nai/pi/titor/a 

legal ____________________________________ 

 

Pola súa parte, Don/a  _______________________________  con DNI  ______________ 

certifica que recibe en man unha copia do Informe Psicopedagóxico de 

_____________________________________, sendo plenamente consciente do seu carácter 

confidencial e comprometéndose a custodialo e darlle un uso exclusivamente educativo. 

 

 

A Coruña, ____ de ____ do 20__ 

 

 

 

Asdo:       Asdo: 

 

 

Nai/Pai/titor/a legal      Xefatura do DO                                                              

     



 
 

 DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
 

 
 

 

 
CEIP PLURILINGUE MARÍA BARBEITO E CERVIÑO 

C/Alcalde Salorio Suárez, 28 , 15010 (A CORUÑA) 
Tlfno e Fax: 981 262612 

e-mail:ceip.maria.barbeito@edu.xunta.es 

 

ANEXO VIII - Orientacións para as familias do alumnado con: 

 dificultades de atención e/ou TDAH  

 

 Unificación de criterios entre as persoas adultas da familia: e moi importante que as persoas adultas que 

conviven na casa teñan o mesmo criterio á hora de educar, que sexan modelo de conduta reflexiva e que 

actúen sempre do mesmo xeito para non confundir a nena ou o neno. (non podemos reprender hoxe e 

permitir maña unha mesma cousa, etc.) 

 

 Normas de convivencia familiar: poucas, claras e ben definidas. Deben expresarse como afirmación 

(“Recolle os xoguetes do teu cuarto!”), máis que como petición ou favor (“Queres recoller os xoguetes do 

teu cuarto?”). Non son eficaces os reproches e as discusións permanentes. Tamén é importante establecer 

as consecuencias das condutas positivas e negativas e ser coherente na súa aplicación. As nenas e os nenos 

con TDAH necesitan máis supervisión para poder organizarse e manexar o tempo.  

 

 Non facer por el/ela o que pode facer só. Se axudamos máis do que necesita, estamos transmitindo que 

“só non pode” e crecerá con ese pensamento.  

 

 Darlle responsabilidades na casa e convivencia familiar. É importante traballar a súa autonomía e 

seguridade. Que entenda que e capaz de facer as cousas e que o que fai e importante para toda a familia 

(exemplo: poner a mesa, facer a cama, etc. ) 

 

 Lugar de estudio. É necesario que estude cun ambiente tranquilo, nun lugar ordenado (mesa) 

sendistractores. Se podemos, é preferible que non teña xoguetes ou elementos  distractores á vista, e que 

só teña encima da mesa o que vai necesitar para a tarefa/estudo 

 

 Realización de tarefas na casa. Se é o caso, e se procede, as familias poden axudar a que a nena ou o neno 

faga as tarefas escolares na casa, para o que han de ter en conta as pautas ou estratexias que lle 

proporcione o profesorado.  

 

 Para facilitar a súa organización, podemos axudarlle a:  

 Manter hábitos e rutinas: traballo estudo sempre a mesma hora.  

 Organización e planificación das tarefas: é recomendable ter un horario e  planning 

semanal/mensual con todas as actividades e exames sinalados nun lugar próximo á mesa de estudo. 

Pódese utilizar unha cortiza. 

 Facer unha lista de tarefas e priorizalas  

 Fragmentar os traballos longos (vai facendo aos poucos) 

 Que supervise o seu propio traballo (Check list cando vai rematando)  

 Axudarlle a ser consciente do sentido do tempo (é útil utilizar un temporizador e ir marcando tempos 

para cada tarefa). 
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 Desenvolvemento emocional. Autoestima. A posible sensación de fracaso das nenas e dos nenos con TDAH 

leva a que se resinta a súa autoestima, polo que necesitan axuda para entender as súas emocións e 

controlalas. Hai que coidar a linguaxe, cambiar o “es” por “estás”, criticar o que é a conduta e non a nena 

ou o neno, darlle mensaxes positivas e dicirlle o que se espera del ou dela, valorar o seu esforzo e non só o 

resultado, establecer normas e límites, utilizar máis os premios ca os castigos, ins- cribila ou inscribilo en 

actividades nas que destaque, invitar as súas compañeiras e compañeiros á casa etc. 

 
 

 Consecuencias positivas e/ou negativas das condutas. Tanto as consecuencias que se derivan dunha 

conduta positiva coma dunha negativa deben ser proporcionadas e inmediatas á conduta, para que sexan 

efectivas. Utilizaranse, preferentemente, os reforzos positivos (por exemplo: felicitar inmediatamente 

despois de que a nena ou o neno faga algo bo, e sorprendelo, tan frecuentemente como sexa posible, xa 

sexa cun sorriso ou cunha loanza). Modificarase, o antes posible, calquera conduta negativa. Explicaráselle, 

con claridade, o que fixo mal e suxeriráselle que propoña que outras cousas boas podería facer. 

 
 

 Estratexias de modificación de conduta. A nai, o pai ou as persoas titoras legais ou gardadoras do alumnado 

deben ser modelo de conduta reflexiva. As rapazas e os rapaces aprenden máis por observación ca polo 

que se lles di ou polo que oen. Así, para favorecer que as condutas conflitivas sexan cambiadas por outras 

máis axustadas poden utilizarse as seguintes estratexias, con fin de garantir o control e a seguridade das 

rapazas e dos rapaces: 

 

- Retirar a atención. Ignorar as condutas inadecuadas favorecerá a súa desaparición. 

- Saír da situación. Pódese optar por saír da situación dicíndolle que “cando estea tranquila ou 

tranquilo pode buscarnos para falar”. 

- Tempo fóra. Cando un rapaz ou unha rapaza entra en crise e berra, chora, arremete contra o irmán, 

insulta a nai ou o pai ou lanza obxectos, hai que retirala ou retiralo da situación onde está, manda- 

lo ou mandala para un espazo neutro e controlar a súa seguridade, pero sen lle falar. O máis impor- 

tante é que, unha vez rematada a crise, non consi- ga nada do que quería cando empezou o enfado. 

- Reforzar as condutas alternativas ou positivas. As estratexias de extinción da conduta problemática 

deben ir acompañadas do reforzo da conduta positiva alternativa, para consolidar a mellora do 

comportamento. 

- Adquirir estratexias de comunicación e diálogo. Deben desenvolverse formas de comunicación e 

diálogo que melloren as relacións familiares, tanto da nena ou do neno con TDAH, coma do resto dos 

membros da familia. 

 
 

 Actividades complementarias. A participación en actividades complementarias, especialmente nas de 

equipo ou colectivas, permítelle ao alumnado con TDAH desenvol- ver outras áreas nas que pode destacar 

e, ao mesmo tempo, aprender as normas, controlar a impulsividade e mellorar a socialización. 
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ANEXO.   INFORMACIÓN DE MEDIDAS A ADOPTAR 

          
                                         

 

ALUMNO/A  

CURSO  

MEDIDAS A ADOPTAR 

ORDINARIAS EXTRAORDINARIAS 

 
  

Adecuación da estrutura organizativa       

Adecuación das programacións didácticas       

Metodoloxías baseadas no traballo de colaboración en 
grupos heteroxéneos, titoría entre iguais, aprendizaxe 
proxectos e outras que promovan a inclusión.     
  

 

Adaptacións dos tempos e instrumentos ou procedementos 
de avaliación 

 

Aulas de atención educativa e convivencia   

Reforzo educativo e apoio do profesorado con 
disponibilidade horaria 

 

Programas de enriquecemento curricular  

Plan específico de reforzo (permanece un ano máis no 
mesmo curso) 

 

Programas de habilidades e competencias sociais  

Outro (Especificar)______________________________  
 

 
 

Adaptacións curriculares       

Agrupamentos flexíbles  

Apoio do profesorado especialista en Pedagoxía 
Terapeútica  

 

Apoio do profesorado especialista en Audición e Linguaxe  

Flexibilización do período de escolarización  

Atención ó alumnado con problemas de asistencia o centro  

Grupos de adquisición de Linguas  

Grupos de adaptación de la competencia curricular  

Outro (Especificar)______________________________  
 

 

 

Dª_____________________________________________e/ou D___________________________________________ 

como Nai/Pai/Titor/a do/da ALUMNO/A_________________________________________________fun informado/a 

das necesidades educativas e das medidas de atención á diversidade que se van a aplicar en relación ao meu 

fillo/a. 

 

 

 De ACORDO 

 

 En DESACORDO 

 

DATA:__________________________ 

Enterado PAI/NAI/TITOR/A LEGAL 

 

 

Asinado:____________________________ 
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ANESO.  INFORME INDIVIDUAL FINAL DE CURSO SOBRE AS MEDIDAS DE REFORZO EDUCATIVO (RE) 
 

CURSO: 20 .... – 20 .... 
 
DATOS DA ALUMNA OU ALUMNO 

□ Nome e apelidos:                                                                          □ Data de nacemento:  

□Curso:                  □  Grupo:                       □ Titor/a:   

 

DATOS DA ÁREA 

Área:  

Profesorado da área:   

 

DATOS DO REFORZO EDUCATIVO 

□   DATA DE COMENZO DO RE: _________                □  DATA DE FINALIZACIÓN DO RE: _________ 

 

DESCRIPCIÓN DAS MEDIDAS DESENVOLVIDAS 
 
MOTIVO:  

□  Continuidade do RE do curso anterior                            □ Materias non superadas 

□  Indicacións do informe psicopedagóxico                        □ Resultados da avaliación inicial 

□  Lentitude na realización das tarefas                                □ Dificultades de atención  
□  Escasa implicación e traballo persoal                              □ Desfase curricular de menos de 2 anos 

 
BREVE DESCRICIÓN:    

□ Diseño de unidades didácticas adaptadas                      □ Explicacións individualizadas  

□ Secuenciación de actividades                                            □ Selección de materiais diversos 

□ Adaptación de materiais                                         □  Actividades multinivel  

□ Estratexias de aprendizaxe e técnicas de estudo           □  Estratexias de motivación  

□ Integración e habilidades sociais                                      □  Autoestima persoal, escolar e social 

□ Actividades de reforzo de:  
    □ Expresión oral                 □ Expresión escrita              □  Comprensión oral            □  Comprensión escrita 

    □ Caligrafía                    □  Ortografía                         □  Dicción e pronuncia   
   □ Cálculo e manexo dos distintos algoritmos matemáticos   

    □ Razoamento matemático e resolución de problemas 

□ Outras:  
 



TEMPORALIZACIÓN 

Horas semanais:                                          □ 5          □ 4             □ 3            □ 2              □ 1  

Cando as realizaba a alumna ou o alumno? 

□ En todo o horario semanal da área                                   □  Nunha parte do horario semanal da área 

□ Fora do horario lectivo (tarefas para casa) 

 
RECURSOS PERSOAIS 

      □ O profesorado titor     □ O profesorado con disponibilidade horaria            □ Os/as compañeiros/as 

 

  
AVALIACIÓN  

Cómo se avaliaban?   (correxían): 
 
 
 
 
 

 
 
VALORACIÓN FINAL DAS MEDIDAS DE RE: 

□  Acadáronse os obxetivos previstos nelas. 

□  Foron eficaces, pero a melloría non se extrapolaba ao traballo diario. 

 
 
PREVISIÓN PARA O SEGUINTE CURSO  

□ Considero que o curso próximo, pode verse beneficiada/o por medidas regulares de reforzo educativo nesta 

área 

□  Considero que o curso próximo, NON é necesario que reciba medidas regulares de reforzo educativo nesta 

área 
 

 
 
 

 
A Coruña, ________de Xuño  de 20 .… 
 
O/a profesor/a titor/a,                   O/a profesor/a que realizou o refuerzo 
 
 
Fdo.: _______________________________              Fdo.: __________________________________ 
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ANEXO... PLAN ESPECÍFICO DE REFORZO PARA O ALUMNADO QUE PERMANECE UN ANO MÁIS 

NO MESMO CURSO 

TItor:   Curso:  

 

DATOS DO ALUMNO/A 

Apelidos:  Nome:  

Necesidades educativas que motivaron a sua permanencia un ano maís no mesmo curso: 

□ Comprensión oral/escrita           □ Expresión oral/escrita          □ Razoamento              □ Atención       

□ Organización e planificación      □ Cálculo e resolución de problemas    □ Conduta     □  Motivación        

□ Outras (especificar):  

Medidas aplicadas o curso anterior:  

    Ordinarias:  

 □  Adecuación da estructura organizativa               □ Adecuación da programación didáctica 

 □  Metodoloxías que promoven a inclusión            □  Reforzo educativo 

 □  Apoio do profesorado con disponibilidade horaria.  

 □  Adaptación de tempos, instrumentos e/ou procedementos de avaliación.  

    Extraordinarias:  

    □  Adaptación curricular.                          □  GAL                                        □   GACC 

   □  Agrupamentos flexibles                       □  Flexibilización do período de escolarización 

    □ Apoio do profesorado especialista en Pedagoxía Terapéutica.  

    □  Apoio do profesorado especialista en Audición e Linguaxe.  

    □  Outras (especificar):  
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RAZÓNS QUE XUSTIFICAN A IMPLEMENTACIÓN DO PLAN 

De conformidade co artigo 50 da Orde do 8 de setembro de 2021 pola que se  pola que se desenvolve o 

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

unha alumna ou un alumno de educación primaria permaneza un ano máis no mesmo curso, debe 

seguir un plan específico de reforzo, que ten como finalidade atender e superar as dificultades que 

levaron a esa repetición. Este plan será elaborado polo equipo docente, baixo a coordinación do 

profesorado titor, e desenvolverase ao longo de todo o curso.  

 
ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS QUE SE UTILIZARAN NO DESENVOLVEMENTO DO PLAN  

□  Inicio das situacións de aprendizaxe partindo dos seus coñecementos previos. 

□  Planificación das sesións tendo en conta a todo o alumnado 
□ Aprendizaxe colaborativo (colaboran grupalmente para comprender conceptos que se lles 

presentan)       

□ Aprendizaxe cooperativo (axúdanse entre eles para chegar a unha meta común; diferentes 

responsabilidades)  

□  Ensino multinivel 
□  Traballo por proxectos       

□  Traballo por recunchos                                                    
□  Titoría entre iguais (apoio mutuo entre compañeiros)     
□  Desdoblamento de grupos                          
□  Uso de reforzos e Apoio visual na instrucción oral 

□  Alternancia de actividades teóricas con traballo práctico. 

□  Emprego de instrucións, tanto orais como escritas, claras, concisas e secuenciadas en pasos.  

□  Redución e fragmentacion de actividades longas.  

□  Supervisión contínua da comprensión e execución.   

□ Adecuación do formato das actividades e/ou probas de avaliación: suficiente espazo entre as 

preguntas, tipoloxía de letra (sarakanda, arial, etc., tamaño -12 ou 14, interlineado -1,5 ou 2) palabras 
clave resaltadas (negritas en lugar de subliñados e cursivas). 

□  Adaptación dos tempos nas actividades e probas de avaliación (máis tempo e dámosllas unha por 

unha) 

□  No texto dos exames e/ou actividades, salientamos as partes máis importantes de cada cuestión e, 

no caso de preguntas complexas, diferenciamos ben cada tarefa.  

   □  Complementamos os exames escritos de forma oral, cando se observa que están incompletos. 

  □    Outras (especificar):  
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RECURSOS NECESARIOS PARA O DESENVOLVEMENTO DO PLAN 

 Humanos:   

□  Profesorado titor                                                                    □  Profesorado disponibilidade horaria   

□  Outros (especificar):  

Materiais: 

□  Material manipulativo (bloques,legos, plastilina, monedas, puzzles…)  

□  Libro de texto (especificar):  

□  Materiais de elaboración propia (especificar) 

   □  TICS/APPS (especificar).  

  □   Outros (especificar):  

 

 
MEDIDAS EXTRAORDINARIAS NECESARIAS PARA O PRESENTE CURSO 

    □  Adaptación curricular.                          □  GAL                                        □   GACC 

   □  Agrupamentos flexibles                       □  Flexibilización do período de escolarización 

    □ Apoio do profesorado especialista en Pedagoxía Terapéutica.  

    □  Apoio do profesorado especialista en Audición e Linguaxe.  

    □  Outras (especificar):  

 
A familia/titores legais foron informados das necesidades educativas e das medidas de atención á 

diversidade que se van a aplicar en relación ao seu fillo/a, concretamente no referido ao presente plan de 

PLAN ESPECÍFICO DE REFORZO                                  □  SI     □  NON 
   

Asinado, o/a titor/a: __________________________________________________________ 
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SEGUEMENTO 

1º Avaliación  

 

□  Vai conseguindo un adecuado grao de adquisición das competencias e logro dos obxectivos 

□   Son necesarios os seguintes axustes:   

 

 

 

 

 

2º Avaliación  

□  Vai conseguindo un adecuado grao de adquisición das competencias e logro dos obxectivos 

□   Son necesarios os seguintes axustes:   

 

 

 

 

 

3º Avaliación  

□  Consegue un adecuado grao de adquisición das competencias e logro dos obxectivos 

□   Son necesarios os seguintes axustes:   
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Este documento ten un carácter  CONFIDENCIAL. Os profesionais que, en razón do seu cargo, deban coñecer o contido deste informe 

garantirán a súa confidencialidade.  

 

ANEXO XIII. ACTA DE REUNIÓN DE COORDINACIÓN PARA A PROPOSTA DE 

ADAPTACIÓN CURRICULAR 

 

Data da reunión:  

Datos do alumno ou alumna 

Nome e apelidos:  Curso:  

Resultados da avaliación psicopedagóxica:  

 

 

Áreas para as que se propón a adaptación curricular:  

□ Lingua Castelá             □ Lingua Galega        □ Lingua Inglesa           □ Matemáticas         □     Música                         

 □ Ciencias Naturais        □  Ciencias sociais    □ Educación Física       □     Música                     

 

Asistentes:  

- Xefa de estudos:   

- Xefa do departamento de orientación:  

- Titora:  

- Mestra especialista de PT 

- Mestra especialista de AL:  

- Mestra de……  

 

Valoracións:  

 

 

 



 

Valorada a situación, decídese:  

 

 Pertinencia da AC 

Área ou materia SI NON 

   

 

 

 

E para que conste aos efectos oportunos, asinamos o presente,  

 

A Coruña, a ___ de ___________ de 20__ 

 

 

 

 

A titora,            A mestra de  

 

 

 

 

 

 

A mestra de PT    A mestra de AL 

 

 

 

 

 

A Xefa de estudos    A xefa do DO   
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Adaptación curricular da área ou materia de 

 
Etapa – Educacion Primaria 

 
Nivel:  

 

Bloque:                                                                                                                                                                                                 Temporalización:  

CURRÍCULO DE REFERENCIA 
(D.105/2014 4 de setembro) 
Curso:  

  CURRÍCULO ADAPTADO 
 

 
 

SEGUEMENTO 

Criterio de avaliación: (1)   R/A/S (2) Contidos Criterio de avaliación: (3) Estándares C.Clave NT NA EN A 

   
 
 
 
 
 

       

Competencias adquiridas 
 

     

 
 
 
 
 
 
 

 

Orientacións metodolóxicas: 

(precisar metodoloxía, espazos, recursos, temporalización…) 
 

(1) Deben transcribirse os criterios de avaliación do decreto de currículo que corresponda. Cada criterio do currículo de referencia debe ter un correspondente no currículo 
adaptado, agás que se suprima.  

(2) Indicar a súa redución (R), ampliación (A) ou supresión (S) 
(3) Debe manterse a mesma codificación dos criterios de avaliación que figuran nos decretos no currículum 
(4) Deben recollerse os estándares de aprendizaxe de cada materia e avaliar cada trimestre  se foron traballados ou non, se foron conseguidos ou non, ou se están iniciados/en 

proceso.  
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Avaliación 

Criterios de cualificación: 

 
 

Instrumentos de avaliación: 

 
Táboa anexa 
 

Avaliación de competencias clave 

 

 

MATERIA:  TRIMESTRE:    1T, 2T, 3T/AVALIACIÓN FINAL 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE (4) 
 

Non 
traballado 

Non 
conseguido 

En 
proceso 

Acadado 
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Anexo 16. EXPEDIENTE DA ADAPTACIÓN CURRICULAR  

                           
    
 

 

 

PROPOSTA DE  

ADAPTACIÓN CURRICULAR 

 

Nome do alumno ou alumna 

 

 

Nivel de escolarización:  

        Áreas adaptadas: 
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DATOS PERSOAIS DO ALUMNO 
 

 
NOME E APELIDOS:                                                                 Idade: 
DATA DE NACEMENTO:                                                           Lugar de  nacemento:  
NIVEL:  
CURRÍCULO DE REFERENCIA:              Período  DE TEMPO PARA O QUE SE PROPÓN A.C.. 
Domicilio:   
DATOS FAMILIARES: 
Nome e apelidos do pai:                                                Nome e apelidos da nai:  
Número de irmáns:  

 

DATOS FÍSICOS E SAÚDE 

DATOS DA CONTORNA SOCIOFAMILIAR 

DATOS PSICOSOCIAIS 

DATOS DA CONTORNA ESCOLAR 

DATOS PEDAGÓXICOS 

ACREDITACIÓN DA INFORMACIÓN Á FAMILIA E OPINIÓN DESTA 

PERSOAS PROFESIONAIS PARTICIPANTES 
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Adaptación curricular da área ou materia de 

 
Etapa – Educacion Primaria 

 
Nivel:  

 

Bloque:                                                                                                                                                                                                 Temporalización:  

CURRÍCULO DE REFERENCIA 
(D.105/2014 4 de setembro) 
Curso:  

  CURRÍCULO ADAPTADO 
 

 
 

SEGUEMENTO 

Criterio de avaliación: (1)   R/A/S (2) Contidos Criterio de avaliación: (3) Estándares C.Clave NT NA EN A 

   
 
 
 
 
 

       

Competencias adquiridas 
 

     

 
 
 
 
 
 
 

 

Orientacións metodolóxicas: 

(precisar metodoloxía, espazos, recursos, temporalización…) 

(1) Deben transcribirse os criterios de avaliación do decreto de currículo que corresponda. Cada criterio do currículo de referencia debe ter un correspondente no 
currículo adaptado, agás que se suprima.  

(2) Indicar a súa redución (R), ampliación (A) ou supresión (S) 
(3) Debe manterse a mesma codificación dos criterios de avaliación que figuran nos decretos no currículum 
(4) Deben recollerse os estándares de aprendizaxe de cada materia e avaliar cada trimestre  se foron traballados ou non, se foron conseguidos ou non, ou se están 

iniciados/en proceso.  
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Avaliación 

Criterios de cualificación: 

 
 

Instrumentos de avaliación: 

 
Táboa anexa 
 

Avaliación de competencias clave 

 
 

MATERIA:  TRIMESTRE:    1T, 2T, 3T/AVALIACIÓN FINAL 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE (4) 
 

Non 
traballado 

Non 
conseguido 

En 
proceso 

Acadado 
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ANEXO 18. INFORME INDIVIDUAL SOBRE AS MEDIDAS DE APOIO EDUCATIVO  (PT/AL) 
(TRIMESTRAL E FINAL DE CURSO)   

Curso: 202_- 202_ 

DATOS DO ESPECIALISTA 

Nome e apelidos:  □  PT                        □ AL 

Mestre de apoio deste alumno/a dende o curso:  

 
DATOS DO ALUMNO/A 

Nome e apelidos:   
Data de nacemento:  

Curso:  

Titor/a:  

Necesidades educativas: 

 

  

Recibe apoio dende o curso:                                                                       PT  __________       AL __________ 

No caso de tratarse do mesmo mestre de apoio, destacar os obxectivos plantexados e non acadados no 

curso anterior:  

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN DO APOIO. HORARIO SEMANAL E MODALIDADE DO APOIO REALIZADO 

Materia: __________________________  Nº de sesións semanais: ____ 

 Duración Aula ordinaria Aula de apoio 

Individuais:    

Compartidas:     

 

HORARIO DO APOIO:  
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AVALIACIÓN TRIMESTRAL - OBXECTIVOS PLANTEXADOS NO PROGRAMA DE INTERVENCIÓN – GRAO DE 

CONSECUCIÓN 

PRIMEIRO TRIMESTRE                                                                                           Data do informe:  

 NT I EP C 

     

     

     

     

 
NT: Non traballado  I: Iniciado                 EP: En Proceso  C: Conseguido 

 
COORDINACION CO TITOR 

Horario ou frecuencia de coordinación co profesorado titor:  
 

 
METODOLOXÍA  

Das estratexias metodolóxicas establecidas inicialmente no programa de intervención,  

□  Están dando bo resultado con este alumno/a:  
 
□  Non están dando bo resultado con este alumno/a:  

 

 

ACTIVIDADES TIPO 

 Das actividades tipo establecidas inicialmente no programa de intervención 

□  Dan bo resultado con este alumno/a:  
 

□  Non dan bo resultado con este alumno/a:  

 

 
 
MODIFICACIÓNS NECESARIAS DE CARA AO SEGUINTE TRIMESTRE 

Son necesarios os seguintes axustes:  
 
  

 

CONSIDERACIÓN DA CONTINUIDADE DO APOIO 

□ Considérase necesario que continúe recibindo apoio o seguinte trimestre 

□ Considérease que conseguiu os obxectivos propostos no programa de intervención e pode deixar de 

recibir apoio  extraordiario.  
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SEGUNDO TRIMESTRE                                                                                             Data do informe: 

 NT I EP C 

     

     

     

     

 
NT: Non traballado  I: Iniciado                 EP: En Proceso  C: Conseguido 

 
COORDINACION CO TITOR 

Horario ou frecuencia de coordinación co profesorado titor:  
 

 
 

METODOLOXÍA  

Das estratexias metodolóxicas establecidas inicialmente no programa de intervención,  

□  Están dando bo resultado con este alumno/a:  
 
□  Non están dando bo resultado con este alumno/a:  

 
 

 

ACTIVIDADES TIPO 

 Das actividades tipo establecidas inicialmente no programa de intervención 

□  Dan bo resultado con este alumno/a:  
 

□  Non dan bo resultado con este alumno/a:  

 

 
 
MODIFICACIÓNS NECESARIAS DE CARA AO SEGUINTE TRIMESTRE 

Son necesarios os seguintes axustes:  
 
  

 

CONSIDERACIÓN DA CONTINUIDADE DO APOIO 

□ Considérase necesario que continúe recibindo apoio o seguinte trimestre 

□ Considérease que conseguiu os obxectivos propostos no programa de intervención e pode deixar de 

recibir apoio  extraordiario.  
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TERCEIRO TRIMESTRE                                                                                             Data do informe: 

ÁREA/MATERIA/ÁMBITO DE INTERVENCIÓN NT I EP C 

     

     

     

     

 
NT: Non traballado  I: Iniciado                 EP: En Proceso  C: Conseguido 

 
COORDINACION CO TITOR 

Horario ou frecuencia de coordinación co profesorado titor:  
 

 
 

METODOLOXÍA  

Das estratexias metodolóxicas establecidas inicialmente no programa de intervención,  

□  Están dando bo resultado con este alumno/a:  
 
□  Non están dando bo resultado con este alumno/a:  

 
 

 

ACTIVIDADES TIPO 

 Das actividades tipo establecidas inicialmente no programa de intervención 

□  Dan bo resultado con este alumno/a:  
 

□  Non dan bo resultado con este alumno/a:  

 

 
 
MODIFICACIÓNS NECESARIAS DE CARA AO SEGUINTE CURSO 

Son necesarios os seguintes axustes:  
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VALORACION FINAL 
 
 
DESCRIPCIÓN DAS MEDIDAS DE APOIO 
 

Tipo de tarefas realizadas:  

Principais materiais usados:  

Como se avaliaron as medidas de 

apoio? 

 

 

 

VALORACIÓN FINAL DAS MEDIDAS DE APOIO: 

 Acadáronse os obxectivos previstos nelas. 

 Foron eficaces, pero a mellora non se extrapolaba ao traballo diario (ordinario). 

 

PREVISIÓN PARA O CURSO PRÓXIMO (Indicar se se considera que esta alumna ou este alumno, no curso 
próximo, poden verse beneficiados ou non por unhas medidas regulares de apoio educativo, en que área ou 
materia, mediante que modalidade -dentro da aula ordinaria, fóra dela ou mixta- e número de horas 
semanais):   

 

 

 

En A Coruña, a       de       de 2022 

 

O/A XEFE/A DO DEPARTAMENTO DE 

ORIENTACIÓN 

  O/A PROFESOR/A QUE REALIZOU O APOIO 

 

 

 

 

Asdo:       

 

 

 

 

Asdo:       
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ANEXO 19. MEMORIA FINAL DE CURSO – APOIO PT/AL 

 

DATOS DO ESPECIALISTA 

Nome e apelidos:  □  PT                  □ AL 

 

DATOS DO ALUMNADO ATENDIDO 

 Educación Infantil Educación Primaria 

 4º 5º 6º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Nº alumnos          

 

VALORACIÓN DAS COORDINACIÓNS CO PROFESORADO TITOR E ESPECIALISTAS  

 

 1 2 3 4 5 

Profesorado titor      

Especialista da materia      
 

0 = Insuficiente                            5= Excelente 

Propostas de mellora:  

 

VALORACIÓN DA REPERCUSIÓN DAS MEDIDAS DE APOIO 

□  Son adecuadas e están dando bo resultado con este alumno/a. 

□  As horas de apoio son insuficientes para traballar as súas necesidades 

□  Considero que este alumnado non precisa apoio de PT/AL 

□  Outras:  

PREVISIÓNS PARA O CURSO SEGUINTE 

□ Considérase necesario que continúe recibindo apoio o seguinte trimestre 

□ Considérease que conseguiu os obxectivos propostos no programa de intervención e pode deixar de 

recibir apoio  extraordiario. 

□  Outras:  

PROPOSTAS DE MELLORA 
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FLEXIBILIZACIÓN DA DURACIÓN DO PERÍODO DE ESCOLARIZACIÓN 

ANEXO 19. CONFORMIDADE EXPRESA DA FAMILIA/TITORES LEGAIS 

 

 

Dna/Don ___________________________________________________ como pai/nai/titor-titora 

legal do alumno  _________________________________________________ unha vez informada/o 

das necesidades específicas que presenta o meu/ a miña fillo/a manifesto o meu 

 Acordo 

 Desacordo 

Con que se solicite a flexibilización da duración do período de escolarización no ______ curso do 

_______ ciclo de Educación ____________. 

 

 

 

En A Coruña, a ___ de _________ de 20___ 

 

Asdo.:  
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ANEXO... INFORME INDIVIDUAL SOBRE AS MEDIDAS DE APOIO EDUCATIVO  (PT/AL) 
(TRIMESTRAL E FINAL DE CURSO)   

Curso: 202_- 202_ 

DATOS DO ESPECIALISTA 

Nome e apelidos:  □  PT                        □ AL 

Mestre de apoio deste alumno/a dende o curso:  

 
DATOS DO ALUMNO/A 

Nome e apelidos:   
Data de nacemento:  

Curso:  

Titor/a:  

Necesidades educativas: 

 

  

Recibe apoio dende o curso:                                                                       PT  __________       AL __________ 

No caso de tratarse do mesmo mestre de apoio, destacar os obxectivos plantexados e non acadados no 

curso anterior:  

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN DO APOIO. HORARIO SEMANAL E MODALIDADE DO APOIO REALIZADO 

Materia: __________________________  Nº de sesións semanais: ____ 

 Duración Aula ordinaria Aula de apoio 

Individuais:    

Compartidas:     

 

HORARIO DO APOIO:  
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AVALIACIÓN TRIMESTRAL - OBXECTIVOS PLANTEXADOS NO PROGRAMA DE INTERVENCIÓN – GRAO DE 

CONSECUCIÓN 

PRIMEIRO TRIMESTRE                                                                                           Data do informe:  

 NT I EP C 

     

     

     

     

 
NT: Non traballado  I: Iniciado                 EP: En Proceso  C: Conseguido 

 
COORDINACION CO TITOR 

Horario ou frecuencia de coordinación co profesorado titor:  
 

 
METODOLOXÍA  

Das estratexias metodolóxicas establecidas inicialmente no programa de intervención,  

□  Están dando bo resultado con este alumno/a:  
 
□  Non están dando bo resultado con este alumno/a:  

 

 

ACTIVIDADES TIPO 

 Das actividades tipo establecidas inicialmente no programa de intervención 

□  Dan bo resultado con este alumno/a:  
 

□  Non dan bo resultado con este alumno/a:  

 

 
 
MODIFICACIÓNS NECESARIAS DE CARA AO SEGUINTE TRIMESTRE 

Son necesarios os seguintes axustes:  
 
  

 

CONSIDERACIÓN DA CONTINUIDADE DO APOIO 

□ Considérase necesario que continúe recibindo apoio o seguinte trimestre 

□ Considérease que conseguiu os obxectivos propostos no programa de intervención e pode deixar de 

recibir apoio  extraordiario.  
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SEGUNDO TRIMESTRE                                                                                             Data do informe: 

 NT I EP C 

     

     

     

     

 
NT: Non traballado  I: Iniciado                 EP: En Proceso  C: Conseguido 

 
COORDINACION CO TITOR 

Horario ou frecuencia de coordinación co profesorado titor:  
 

 
 

METODOLOXÍA  

Das estratexias metodolóxicas establecidas inicialmente no programa de intervención,  

□  Están dando bo resultado con este alumno/a:  
 
□  Non están dando bo resultado con este alumno/a:  

 
 

 

ACTIVIDADES TIPO 

 Das actividades tipo establecidas inicialmente no programa de intervención 

□  Dan bo resultado con este alumno/a:  
 

□  Non dan bo resultado con este alumno/a:  

 

 
 
MODIFICACIÓNS NECESARIAS DE CARA AO SEGUINTE TRIMESTRE 

Son necesarios os seguintes axustes:  
 
  

 

CONSIDERACIÓN DA CONTINUIDADE DO APOIO 

□ Considérase necesario que continúe recibindo apoio o seguinte trimestre 

□ Considérease que conseguiu os obxectivos propostos no programa de intervención e pode deixar de 

recibir apoio  extraordiario.  
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TERCEIRO TRIMESTRE                                                                                             Data do informe: 

ÁREA/MATERIA/ÁMBITO DE INTERVENCIÓN NT I EP C 

     

     

     

     

 
NT: Non traballado  I: Iniciado                 EP: En Proceso  C: Conseguido 

 
COORDINACION CO TITOR 

Horario ou frecuencia de coordinación co profesorado titor:  
 

 
 

METODOLOXÍA  

Das estratexias metodolóxicas establecidas inicialmente no programa de intervención,  

□  Están dando bo resultado con este alumno/a:  
 
□  Non están dando bo resultado con este alumno/a:  

 
 

 

ACTIVIDADES TIPO 

 Das actividades tipo establecidas inicialmente no programa de intervención 

□  Dan bo resultado con este alumno/a:  
 

□  Non dan bo resultado con este alumno/a:  

 

 
 
MODIFICACIÓNS NECESARIAS DE CARA AO SEGUINTE CURSO 

Son necesarios os seguintes axustes:  
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VALORACION FINAL 
 
 
DESCRIPCIÓN DAS MEDIDAS DE APOIO 
 

Tipo de tarefas realizadas:  

Principais materiais usados:  

Como se avaliaron as medidas de 

apoio? 

 

 

 

VALORACIÓN FINAL DAS MEDIDAS DE APOIO: 

 Acadáronse os obxectivos previstos nelas. 

 Foron eficaces, pero a mellora non se extrapolaba ao traballo diario (ordinario). 

 

PREVISIÓN PARA O CURSO PRÓXIMO (Indicar se se considera que esta alumna ou este alumno, no curso 
próximo, poden verse beneficiados ou non por unhas medidas regulares de apoio educativo, en que área ou 
materia, mediante que modalidade -dentro da aula ordinaria, fóra dela ou mixta- e número de horas 
semanais):   

 

 

 

En A Coruña, a       de       de 2022 

 

O/A XEFE/A DO DEPARTAMENTO DE 

ORIENTACIÓN 

  O/A PROFESOR/A QUE REALIZOU O APOIO 

 

 

 

 

Asdo:       

 

 

 

 

Asdo:       
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MEMORIA FINAL DE CURSO – APOIO PT/AL 

DATOS DO ESPECIALISTA 

Nome e apelidos:  □  PT                  □ AL 

 

DATOS DO ALUMNADO ATENDIDO 

 

 Educación Infantil Educación Primaria 

 4º 5º 6º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Nº alumnos          

 

VALORACIÓN DAS COORDINACIÓNS CO PROFESORADO TITOR E ESPECIALISTAS  

 

 1 2 3 4 5 

Profesorado titor      

Especialista da materia      
 

0 = Insuficiente                            5= Excelente 

Propostas de mellora:  

 

VALORACIÓN DA REPERCUSIÓN DAS MEDIDAS DE APOIO 

□  Son adecuadas e están dando bo resultado con este alumno/a. 

□  As horas de apoio son insuficientes para traballar as súas necesidades 

□  Considero que este alumnado non precisa apoio de PT/AL 

□  Outras:  

PREVISIÓNS PARA O CURSO SEGUINTE 

□ Considérase necesario que continúe recibindo apoio o seguinte trimestre 

□ Considérease que conseguiu os obxectivos propostos no programa de intervención e pode deixar de 

recibir apoio  extraordiario. 

□  Outras:  

PROPOSTAS DE MELLORA 

 
 
 

 


	PXAD 2022
	Anexo 1A - Indicadores TEA Educación Infantil
	Anexo 1B - Indicadores TEA primaria
	Anexo 1C- Indicadores Diselxia Infantil
	Anexo 1D - Indicadores Dislexia Primaria
	Anexo 2A. Orientacións e rexistro de medidas traballo na aula para alumnado TEA
	Anexo 2B. Orientacións para traballar na aula co alumnado con TDAH
	Anexo 2C. Orientacións para traballar na aula co alumnado con Dislexia
	Anexo 2D. Orientacións e rexistro de medidas para o traballo na aula con alumnado con  Síndrome de Down e
	Anexo 2E. Orientaciones para el trabajo en aula con alumnado con discapacidad auditiva
	Anexo 3. Protocolo de demanda de  Avaliación psicopedagóxica.
	Anexo 4. Rexistro de expediente no Departamento de orientación
	Anexo 5. Listado de documentos no expediente do DO
	Anexo 6. Conformidade Evaluación psicopedagóxica
	Anexo 7. modelo informe psicopedagóxico
	Anexo 8. Solicitude de entrega de documentación
	Anexo 9. Entrega de copia do informe psicopedagóxico
	Anexo 10. Pautas para as familias... TDAH
	Anexo 11. Información de medidas a adoptar
	Anexo 12. Informe final de curso sobre as medidas de reforzo educativo
	Anexo 13. Plan específico de reforzo para alumnado que non promociona
	Anexo 14. Acta de reunión proposta de AC
	Anexo 15. Proposta de adaptación curricular
	Anexo 16. Expediente da adaptación curricular
	Anexo 18. Informe individual sobre as medidas de apoio educativo PT_AL.
	Anexo 19. Memoria final de curso PT_AL
	Anexo 20. Conformidade da  familia - flexibilización
	Anexo... Informes trimestrales e final- apoio PT e AL
	ANEXO.... Memoria final de curso PTAL

