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XUSTIFICACIÓN LEXISLATIVA 
A normativa actual vixente que lexisla a elaboración destes plans é a que, a continuación, se 
relaciona: 

- Orde do 9 de xuño de 2016 pola que se regula a avaliación e a promoción do 
alumnado que cursa educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. 

- Orde do 25 de xaneiro de 2022 pola que se actualiza a normativa de avaliación 
nas ensinanzas de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e 
de bacharelato no sistema educativo de Galicia. 

- Orde do 2 de marzo de 2021 pola que se regula o dereito do alumnado á 
obxectividade na avaliación e se establece o procedemento de reclamación das 
cualificacións obtidas e das decisión de promoción e obtención do título 
académico que corresponda, en educación infantil, educación primaria, 
educación secundaria obrigatoria e bacharelato. 

- Circular 1/2022 da Secretaría de Educación e Formación Profesional pola que 
se precisan aspectos da Orde do 2 de marzo de 2021 pola que se regula o 
dereito do alumnado á obxectividade na avaliación e se establece o 
procedemento de reclamación das cualificacións obtidas e das decisión de 
promoción e obtención do título académico que corresponda, en Educación 
Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, 
para o curso 2021-2022. 

- Decreto 229/2011 do 7 de decembro, polo que se regula a atención á 
diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia en que se imparten as ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, 
do 3 de maio, de educación. 

- Orde do 8 de setembro de 2021 pola que se desenvolve o Decreto 229/2011 do 
7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos 
centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia en que se imparten as 
ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. 

- Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da 
educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. 

 
 

A AVALIACIÓN. 
Segundo o artigo 6 da Lei orgánica 8/1985, do 3 de xullo, reguladora do dereito á educación, 
todo o alumnado ten o dereito de que a súa dedicación, esforzo e rendemento sexan valorados 
e recoñecidos con obxectividade. 
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A Lei orgánica 3/2020 do 29 de decembro, pola que se modifica a Lei orgánica 2/2006, de 3 
de maio, de educación, no seu artigo 1, sobre os principios da educación, apartado ñ), sinala a 
avaliación do conxunto do sistema educativo, tanto na súa programación, organización, nos 
seus procesos de ensinanza e aprendizaxe e nos seus resultados, coma un deses principios. 
Ademais, no artigo 2, sobre os fines da educación, indica no punto 2 que a avaliación é un dos 
factores que favorecen a calidade da ensinanza. 
Por outra parte, a LOMLOE, no seu artigo 20, sobre a avaliación durante a etapa da 
Educación Primaria, tamén indica o seguinte: “Las Administraciones educativas 
desarrollarán orientaciones para que los centros docentes puedan elaborar planes de 
refuerzo o de enriquecimiento curricular que permitan mejorar el nivel de competencia del 
alumnado que lo requiera.” 
No mesmo artigo, tamén silana que “Al finalizar cada uno de los ciclos el tutor o tutora 
emitirá un informe sobre el grado de adquisición de las competencias de cada alumno o 
alumna, indicando en su caso las medidas de refuerzo que se deben contemplar en el ciclo o 
etapa siguiente.”; e que “Si en algún caso y tras haber aplicado las medidas ordinarias 
suficientes, adecuadas y personalizadas para atender el desfase curricular o las dificultades 
de aprendizaje del alumno o alumna, se considera que debe permanecer un año más en el 
mismo curso, se organizará un plan específico de refuerzo para que durante el curso pueda 
alcanzar el grado de adquisición de las competencias correspondientes.” 
 
Segundo  o indicado no artigo 3 da “Orde do 25 de xaneiro de 2022 pola que se actualiza a 
normativa de avaliación nas ensinanzas de educación primaria, de educación secundaria 
obrigatoria e de bacharelato no sistema educativo de Galicia”, “a avaliación ten como 
finalidade a valoración dos procesos e dos resultados de aprendizaxe do alumnado, e do 
exercicio da práctica docente”. “O profesorado avaliará tanto as aprendizaxes do alumnado 
como os procesos de ensino e a súa propia práctica docente, para o cal establecerá 
indicadores de logro nas programacións docentes”. 
 
O Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da educación 
primaria na Comunidade Autónoma de Galicia concreta que, de conformidade co establecido 
no artigo 4.2.e) da Lei orgánica 8/1985, do 3 de xullo, reguladora do dereito á educación, e de 
acordo coas previsións da Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da 
comunidade educativa, os pais, as nais ou as persoas que exerzan a titoría legal deberán 
participar e apoiar a evolución do proceso educativo dos seus fillos, das súas fillas ou das 
persoas que tutelen, así como coñecer as decisións relativas á avaliación e á promoción, e 
colaborar nas medidas de apoio ou reforzo que adopten os centros docentes para facilitar o seu 
progreso educativo, e terán acceso aos documentos oficiais de avaliación e aos exames e 
documentos das avaliacións que se lles realicen aos seus fillos, fillas ou persoas tuteladas. 
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Tendo en consideración todo o sinalado e para dar cumprimento ao previsto na disposición 
transitoria cuarta da “Orde do 25 de xaneiro de 2022 pola que se actualiza a normativa de 
avaliación nas ensinanzas de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de 
bacharelato no sistema educativo de Galicia”, que fai referencia á que os centros docentes 
deben adaptar a súa concreción curricular para adecuala aos cambios normativos na 
avaliación, na promoción e na titulación, no CEIP Piñeiros do Concello de Narón adóptanse 
as seguintes medidas e criterios: 

- Criterios para acadar os estándares de aprendizaxe mínimos. 
- Criterios para o deseño dos plans de reforzo ou de recuperación para o alumnado que 

promocione con materias pendentes. 
- Criterios para o deseño dos plans específicos de reforzo ou personalizados para o 

alumnado que deba repetir curso. 
- Os criterios xerais para a avaliación, promoción, así como a obtención da mención 

honorífica na Educación Primaria. 
 
CRITERIOS XERAIS PARA A AVALIACIÓN 
Segundo recolle o artigo 20 da LOMLOE, a avaliación do alumnado da etapa de Educación Primaria 
será contínua e global e terá en conta o seu progreso no conxunto dos procesos da aprendizaxe. 

 
A avaliación da aprendizaxe levarase a cabo tomando como referentes os estándares de 
aprendizaxe recollidos no Decreto 105/2014 do 4 de setembro, polo que se establece o 
currículo de Educación Primaria. 
Estos estándares de aprendizaxe mínimos de cada materia están establecidos nas 
programacións docentes de cada curso académico a través do perfil competencial e que o 
alumnado debe acadar para superar as diversas materias. 
 
En relación a avaliación do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo, é 
importante sinalar que, segundo a Orde do 9 de xuño de 2016 pola que se regula a avaliación 
e a promoción do alumnado que cursa educación primaria, a devandita avaliación tomará 
como referente os criterios de avaliaicón e os estándares de aprendizaxe fixados con carácter 
xeral.  
Por outro lado, se un alumno ten autorizada unha adpatación curricular, os criterios de 
avaliación e os estándares de aprendizaxe serán os que se establezan nesa adaptación. 
 
Para a avaliación do alumnado teranse en conta os seguintes criterios xerais para a avaliación 
coas súas correspondentes porcentaxes: 

- Aspectos actitudinais. A porcentaxe dos aspectos actitudinais están relacionados con 
actitudes, normas e valores. 
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- O traballo diario da clase: traballo nos cadernos, nas fichas, realización de traballos, 
exposicións, etc. A porcentaxe dos traballos están relacionados co saber-facer e cos 
procesos, procedementos, habilidades e destrezas. 

- Exames ou probas de contidos, tanto orais como escritas. A porcentaxe das probas 
orais e escritas engloban os coñecementos. 

 
PORCENTAXES DE AVALIACIÓN  
Establécense, pois, as seguintes porcentaxes para cada curso e materias: 
 

1º e 2º cursos de Educación Primaria 
Lingua castelá e literatura, Lingua galega e 
literatura, Lingua inglesa e Matemáticas 

- Aspectos actitudinais: 30% 
- Traballo diario da clase: 50% 
- Probas escritas/orais: 20% 

Ciencias da Natureza e Ciencias Sociais - Aspectos actitudinais: 40% 
- Traballo diario da clase: 40% 
- Probas escritas/orais: 20% 

Educación artística (Expresión musical e 
expresión plástica), Educación Física, 
Relixión e Valores Sociais e Cívicos 

- Aspectos actitudinais: 50% 
- Traballo diario da clase: 40% 
- Probas escritas/orais e probas 

prácticas: 10% 
 
 

3º e 4º cursos de Educación Primaria 
Lingua castelá e literatura, Lingua galega e 
literatura, Lingua inglesa e Matemáticas 

- Aspectos actitudinais: 20% 
- Traballo diario da clase: 30% 
- Probas escritas/orais: 50% 

Ciencias da Natureza e Ciencias Sociais - Aspectos actitudinais: 20% 
- Traballo diario da clase: 30% 
- Probas escritas/orais: 50% 

Educación artística (Expresión musical e 
expresión plástica), Educación Física, 
Relixión e Valores Sociais e Cívicos e 
materia de libre configuración e 4º curso de 
EP 

- Aspectos actitudinais: 40% 
- Traballo diario da clase: 40% 
- Probas escritas/orais e probas 

prácticas: 20% 
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Segundo o artigo 14 do Decreto 105/2014 polo que se establece o currículo da Educación 
Primaria e o artigo 5 da Orde do 9 de xuño de 2019 pola que se regula a avaliaciòn e a 
promoción do alumnado que cursa Educación Primaria, os resultados da avaliación 
expresaranse nos termos de Insuficiente (IN): 1, 2, 3 ou 4, para as cualificacións negativas; e 
Suficiente (SU): 5, Ben (BE): 6, Notable (NT): 7 ou 8 e Sobresaliente (SB): 9 ou 10 para as 
cualificacións positivas. 
 
Utilizaranse os termos “Promociona” ou “Non pormociona” para indicar se o alumno 
promociona ou non ao seguinte curso. 
 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN 
Para valorar se un/unha alumno/a promociona ou non de curso, establécense os seguintes 
criterios de promoción: 

1. O alumno/a acadará a promoción ao curso educativo seguinte sempre que alcance o 
desenvolvemento correspondente das competencias básicas e un axeitado grado de 
madurez. Accederase tamén ao seguinte curso cando as aprendizaxes non alcanzadas 
non sexan un obstáculo para seguir satisfactoriamente o novo curso. Neste caso, o 
centro adoptará as medidas precisas para que o alumnado reciba os apoios necesarios 
para a recuperación das ditas aprendizaxes. 

 
2. Ao remate dos cursos 2º, 4º e 6º de Educación Primaria, e como resultado do proceso 

de avaliación, o equipo de mestres/as que imparten docencia en cada grupo, na sesión 
final da avaliación, decidirá sobre a promoción do alumnado. A decisión será adoptada 
de forma colexiada, primando o criterio da persoa titora. Só poderá adoptarse unha vez 
ao longo da etapa de Educación Primaria. 

5º e 6º cursos de Educación Primaria 
Lingua castelá e literatura, Lingua galega e 
literatura, Lingua inglesa e Matemáticas 

- Aspectos actitudinais: 10% 
- Traballo diario da clase: 40% 
- Probas escritas/orais: 50% 

Ciencias da Natureza e Ciencias Sociais - Aspectos actitudinais: 10% 
- Traballo diario da clase: 40% 
- Probas escritas/orais: 50% 

Educación artística (Expresión musical e 
expresión plástica), Educación Física, 
Relixión e Valores Sociais e Cívicos e 
materia de libre configuración e 6º curso de 
EP 

- Aspectos actitudinais: 40% 
- Traballo diario da clase: 40% 
- Probas escritas/orais e probas 

prácticas: 20% 
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3. A decisión da non promoción considérase unha medida excepcional, que se tomará 
tras agotar o resto de medidas ordinarias de reforzo e apoio para resolver as 
dificultades de aprendizaxe 
 

4. A valoración positiva do rendemento educativo nunha sesión de avaliación implica 
que o alumno/a acadou os obxectivos programados. 
 

5. No suposto de que a decisión sexa negativa,  os pais ou titores legais serán informados 
polo profesor titor/a antes da sesión final de avaliación. As súas consideracións serán 
tidas en conta na xunta de avaliación pero non serán vinculantes na decisión tomada 
polo equipo docente.  
 

6. Para avaliar cada unha das diferentes áreas aplicaránse os criterios de avaliación 
establecidos nas programacións didácticas e se valorará o grao de adquisición das 
competencias correspondentes. 
 

7. Cando se aprecien nalgún alumno/a dificultades de aprendizaxe con algunha materia 
avaliada negativamente, o titor/a ou o profesor/a que imparte clase nesa materia, 
adoptará as medidas educativas necesarias que axuden ao alumno/a a acadar os 
obxectivos programados. 
 

8. Tendo en conta que a finalidade fundamental da educación escolar é que o alumno/a 
desenvolva as competencias básicas que lle permitan formar a súa propia identidade e 
vivir en sociedade, e que isto pódese alcanzar por distintos camiños, dada a existencia 
de diferenzas individuais, consideramos conveniente non establecer uns criterios 
ríxidos meramente cuantitativos para decidir a promoción dos alumnos nos distintos 
cursos da Educación Infantil e Educación Primaria. Deste xeito, consideramos que a  
aplicación dos criterios de promoción deberá ser flexible, xa que ademais de ter en 
conta o grao de adquisición das competencias e a consecución dos estándares de 
aprendizaxe valoraremos:  

a. A madurez do alumno, é decir, o desenvolvemento alcanzado polo alumno e 
que necesita para continuar con aproveitamento o seu proceso de ensinanza no 
curso ou etapa seguinte. 
  
b. As características, posibilidades e intereses dos alumnos en relación co que 
se considera a mellor opción para que poida acadar as finalidades da etapa.  
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c. A conveniencia ou non da separación do alumno/a do grupo no que se atopa 
coas repercusións negativas ou positivas que esta medida poida ocasionar 
segundo a súa integración no grupo, os seus intereses… 

 
9. Cada alumno/a necesitará pois dun estudo individualizado e cualitativo de acordo cos 

factores académicos, sociais e familiares, de carácter, de capacidades, de interese, de 
motivación, etc. O devandito estudo traerá como consecuencia que, nos casos difíciles 
e conflitivos, se poidan arbitrar adaptacións curriculares ou reforzos educativos que 
permitan resolver estas dificultades tanto se se decide a promoción do alumno/a como 
se non. 
 

10. Segundo estas premisas, o titor, ao final de cada curso e axudado polo resto do equipo 
docente, formulará na avaliación de cada alumno/a as seguintes posibilidades: 

a) Que o alumno/a acade a calificación positiva en todas as áreas. Neste caso 
promociona de curso ou etapa. 

b) Que o alumno/a xa teña repetido unha vez na etapa, polo que non poden repetir 
máis. Neste caso promocionará de curso ou etapa. 
 

c) Que o alumno non acade a avaliación positiva en todas as áreas. Neste caso 
considérase a conveniencia de que o alumno/a promocione ou non ao ciclo, 
curso ou etapa seguinte, a partires da análise dos seguintes aspectos: 

• Valoración do progreso en cada unha das áreas. O carácter global da 
avaliación na educación primaria permite que o profesorado poida 
adoptar decisións de promoción valorando o distinto peso formativo 
que poidan ter as distintas áreas. Pode darse o caso de que 
determinados alumnos promocionen con avaliación negativa nunha ou 
varias áreas. Con todo, convén matizar nestes casos as carencias 
específicas. 

• A conveniencia de permanecer nun curso determinado para acadar con 
maior solidez as aprendizaxes básicas, especialmente polo que se refire 
aos primeiros cursos, no que o alumno/a vai aprender as técnicas 
instrumentais que lle serán imprescindibles para progresar nos outros 
cursos. 

• As repercusións, positivas ou negativas, que o cambio de grupo pode ter 
sobre o alumno/a, segundo o seu grado de integración, carácter, 
personalidade… 

• A conduta do alumno/a e a influencia que puidera ter a mesma no seu 
grupo se promociona, ou no grupo novo se non o fai. 
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• A actitude cara ao traballo, o progreso e o esforzo en función das súas 
capacidades. 

• A opinión de pais ou titores/as legais, que serán informados e 
escoitados previamente ás resolucións que se tomen. 

• A consulta ao Departamento de Orientación do centro nos casos que 
proceda. 

• Calquera outra consideración particular que poida ser oportuna. 
 
Valorando o progreso en cada unha das materias, estimamos que pode ser necesario que 
o alumno repita: 
Cando leve avaliación negativa en tres áreas, independentemente das que sexan. 
Estes criterios serán aplicados de forma flexible tal como se dixo anteriormente e tendo 
en conta sobre todo o criterio de madurez segundo o cal promocionará o alumno que 
alcanzou o grao de adquisición das competencias correspondentes que lle permitan 
proseguir con aproveitamento os estudos de curso ou etapa seguinte. 

 

CRITERIOS PARA A OBTENCIÓN DA MENCIÓN HONORÍFICA 
Segundo o recollido na Orde do 9 de xuño de 2016 pola que se regula a avaliación e a 
promoción do alumnado que cursa Educación Primaria, no artigo 5, punto 4, “Os equipos 
docentes poderán propoñer o outorgamento dunha mención honorífica aos alumnos e ás 
alumnas que superasen todas as áreas da etapa e obtivesen sobresaliente ao rematar 
educación primaria nunha área ou en varias áreas e que demostren un rendemento 
académico excelente.” 
 

 
PLANS ESPECÍFICOS DE REFORZO E RECUPERACIÓN 
Enténdese o reforzo educativo como unha medida que afecta á secuencia dos contidos, ás 
formas e instrumentos de avaliación, á organización da aula, ao agrupamento do alumnado e a 
todo aquilo incluído dentro da metodoloxía. O reforzo é unha medida complementaria. 
Levarase a cabo cando as medidas tomadas no desenvolvemento da programación ordinaria 
non son suficientes. Require adoptar medidas curriculares e organizativas a nivel de centro, de 
aula e de plans de reforzo individuais. 
 
O plan específico de reforzo e recuperación, tanto para o alumnado que repita curso como 
para o alumnado que promociona con materias suspensas, é un documento organizativo 
dentro das medidas ordinarias de atención á diversidade dos alumnos. 
As accións que se planifiquen e se realicen han de estar integradas na programación docente. 
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Farase especial énfase en actividades que permitan adquirir as habilidades de lectura 
comprensiva, expresión escrita e oral, conceptos e operacións matemáticas básicas e 
resolución de problemas, reforzando a expresión escrita e lectora en todas as materias. 
 
Os destinatarios destes programas son alumnos/as con dificultades de aprendizaxe, 
especialmente nas áreas instrumentais básicas, que promocionan de curso con materias 
pendentes ou que non promocionan de curso. 
 
É necesario que exista colaboración entre a familia e a escola para que o potencial educativo 
que teñen ambas as institucións se vexa reforzado, xere confianza, favoreza o 
desenvolvemento xeral do alumnado e, como consecuencia, a boa disposición cara ás 
aprendizaxes. 
 
A atención educativa de estos alumnos organizarase individualmente ou en grupo, segundo os 
destinatarios e os recursos materiais e persoais de que dispoña o centro. 
 

OBXECTIVOS DOS PLANS DE REFORZO 
Para o centro - Perfeccionar os procesos de ensinanza do profesorado do centro no 

que se refire á planificación, coordinación e avaliación das medidas 
de atención á diversidade axeitadas. 

- Mellorar os resultados da avaliación  do alumnado: inicial, de 
seguimento e final. 

- Optimizar a organización do centro co fin de atender á diversidade 
do alumnado, o que supón planificar, coordinar e avaliar as medidas 
de atención ás necesidades de todo o alumnado do centro. 

- Ampliar e incrementar a oferta das actividades dirixidas ao 
alumnado con dificultades de aprendizaxe. 

- Implicar as familias e reforzar a comunicación con elas para 
favorecer a adquisición de hábitos básicos de traballo. 

Para o alumnado - Contribuir ao desenvolvemento integral do alumnado ao que se 
dirixen os programas, nos distintos ámbitos: físico, social, 
emocional, cognitivo e lingüístico. 

- Adquirir as competencias básicas e os obxectivos da etapa de 
Educación Primaria. 

- Favorecer a adquisición e consolidación das técnicas instrumentais 
básicas. 

- Desenvolver no alumnado habilidades sociais, hábitos de traballo 
individual e aprendizaxes de técnicas de estudo que conduzan ao 
logro da competencia de aprender a aprender, como base para o 
desenvolvemento doutras competencias básicas. 
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- Buscar a funcionalidade das aprendizaxes. 

- Adaptarse ao seu ritmo de aprendizaxe e as súas características e 
necesidades. 

- Estruturar a ensinanza en pequenos pasos. 

- Proporcionarlles unha atención máis individualizada para que 
adquiran seguridade e autonomía. 

- Fomentar dunha actitude positiva e activa cara a aprendizaxe. 

- Mellorar a integración dos alumnos no grupo, se é necesario. 

- Reforzar a súa autoestima persoal, escolar e social. 
 
 
CONTIDOS DOS PLANS DE REFORZO 
Os plans de reforzo educativo deberán comprender os seguintes aspectos: 

- Alumnos destinatarios e características dos mesmos. 
- Informe do titor polo que se inclúe o alumno no plan de reforzo. 
- Proceso de detección e incorporación dos alumnos. 
- Avaliación das necesidades educativas dos destinatarios. 
- Seguimento dos alumnos. 
- Profesionais implicados. 
- Organización do plan. 
- Seguimento e avaliación do plan. 

 
 
CRITERIOS PARA O DESEÑO DO PLAN DE REFORZO OU DE RECUPERACIÓN PARA 
O ALUMNADO QUE PROMOCIONE CON MATERIAS PENDENTES. 
O fin último deste plan é intentar mellorar os resultados daqueles alumnos/as que, por 
diversas circunstancias, non lograron superar as aprendizaxes mínimas para aprobar unha ou 
varias materias; e facilitarlles ao máximo posible esta tarefa, a través do uso de diversos 
métodos, e procedementos de avaliación adaptados ás súas necesidades. 
A activación do reforzó farase dende o momento no que se detecten as dificultades de 
aprendizaxe e segundo a dispoñibilidade horaria dos mestres/as. 
Atenderase, prioritariamente, o alumnado que cursa Educación Primaria.  
 
Este plan incluirá os seguintes criterios: 
1. Identificación do/a alumno/a: datos persoais e características. 
 
2. Motivos de incorporación do alumnado ao programa. 
 
3. Avaliación inicial de cada alumno/a. Nesta avaliación inicial, o equipo docente de cada 
alumno/a recollerá a seguinte información:  
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- Recompilación de información sobre o proceso de ensino-aprendizaxe do alumno/a no curso 
ou cursos anteriores. Datos dos informes finais de competencias e capacidades do curso 
anterior. 
- Datos recollidos nos informes dos mestres especialistas de Pedagoxía Terapéutica e 
Audición e Linguaxe, se é o caso. 
- Datos facilitados polo Departamento de Orientación, se é o caso. 
- Datos recollidos na entrevista coa familia. 
- Avaliación inicial realizada ao principio de curso. 
 
4. Coa información anterior recopilada,  os/as mestres/as do equipo docente identificarán os 
criterios de avaliación, os estándares de aprendizaxe e as competencias adquiridas, así como 
os criterios de avaliación, os estándares de aprendizaxe e as competencias non adquiridas. 
 
5. Unha vez recopilada toda esa información, os membros do cada equipo docente 
determinarán nas súas correspondentes programacións  didácticas os obxetivos e contidos 
básicos da materia na que o/a alumno/a necesita reforzo e que constituirán os aspectos 
fundamentais a traballar nos momentos de apoio e establecerán as directrices a seguir en canto 
a metodoloxía, formas de coordinación, modalidade dos apoios e obxetivo dos mesmos. 
Os membros de cada equipo docente deben comprometerse a crear, buscar e adaptar materiais 
e probas ao longo de cada curso, así como á realización da súa evaluación periódicamente. 
 
6. Tal e como sinala a Orde do 8 de setembro de 2021, as medidas de reforzo serán elaboradas 
e impartidas polo profesorado que imparte a materia na que o/a alumno/a necesita esa medida, 
co coñecemento do mestre/a titor/a. 
 
7. En relación á modalidade dos apoios, estes realizaranse, preferentemente, na aula ordinaria 
para manter, así, unha situación o máis normalizada posible, creando, ademais, un clima 
positivo de cooperación, favorecendo as relacións interpersonais co resto dos seus 
compañeiros e mestres/as. Xenérase, así, un estilo de aprendizaxe máis participativo e 
inclusivo. 
 
8. Informarase á xefatura de estudos dos reforzos realizados. 
 
9. Información á familia dos apoios que recibirá o seu fillo/a e, se é o caso, autorización da 
familia para impartir o reforzo fóra da aula ordinaria. 
 
10. O reforzo educativo e de apoio a este alumnado será realizado, polos/as mestres/as con 
dispoñibilidade horaria, así como polos especialistas en Pedagoxía Terapéutica e Audición e 
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Linguaxe, sempre e cando a atención educativa do alumnado con necesidades educativas 
especiais o permita. 
 
 
CRITERIOS PARA O DESEÑO DO PLAN ESPECÍFICO DE REFORZO OU 
PERSONALIZADO PARA O ALUMNADO QUE NON PROMOCIONE. 
O alumnado que non promocione de curso seguirá un plan específico personalizado, orientado 
á superación das dificultades detectadas no curso anterior. Estes plans van orientados á 
consecución dos obxectivos e competencias clave, mediante a modificación ou adaptación dos 
contidos, metodoloxía ou avaliación, así como un seguimento personalizado do alumnado. 
O principal obxectivo do plan é conseguir que o alumnado supere as dificultades detectadas 
no curso escolar anterior. 
 
Este plan incluirá os seguintes criterios: 
1. Identificación do/a alumno/a: datos persoais e características. 
 
2. Avaliación inicial de cada alumno/a. Nesta avaliación inicial, o equipo docente de cada 
alumno/a recollerá a seguinte información:  
- Recompilación de información sobre o proceso de ensino-aprendizaxe do alumno/a no curso 
ou cursos anteriores. Datos dos informes finais de competencias e capacidades do curso 
anterior. 
- Datos recollidos nos informes dos mestres especialistas de Pedaogxía Terapéutica e 
Audición e Linguaxe, se é o caso. 
- Datos recollidos na entrevista coa familia. 
- Avaliación inicial realizada ao principio de curso. 
- Se é o caso, datos facilitados polo Departamento de Orientación. 
- Estudo do informe emitido polo EOE, se é o caso. 
 
3. Coa información anterior recopilada,  os/as mestres/as do equipo docente identificarán e 
analizarán os criterios de avaliación, os estándares de aprendizaxe e as competencias 
adquiridas, os criterios de avaliación, os estándares de aprendizaxe e as competencias non 
adquiridas, así como a relación de dificultades atopadas,  a nivel curricular e a nivel 
socioeducativo e que, xunto con posibles necesidades educativas, motivaron a repetición de 
curso. 
 
4. Identificación das medidas ordinarias aplicadas no curso ou nos cursos anteriores e 
valoración da súa efectividade. 
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5. Identificación das estratexias metodolóxicas que se utilizaron no curso ou nos cursos 
anteriores. 
 
6. Unha vez recompilada toda esa información, os membros do cada equipo docente 
determinarán nas súas correspondentes programacións  didácticas os obxetivos e contidos 
básicos da materia na que o/a alumno/a necesita reforzo e que constituirán os aspectos 
fundamentais a traballar nos momentos de apoio e establecerán as directrices a seguir en canto 
a metodoloxía, formas de coordinación, modalidade dos apoios e obxetivo dos mesmos. 
Os membros de cada equipo docente deben comprometerse a crear, buscar e adaptar materiais 
e probas ao longo de cada curso, así como á realización da súa evaluación periódicamente. 
 
7. Tal e como sinala a Orde do 8 de setembro de 2021, as medidas de reforzo serán elaboradas 
e impartidas polo profesorado que imparte a materia na que o/a alumno/a necesita esa medida, 
co coñecemento do mestre/a titor/a. 
 
8. En relación á modalidade dos apoios, estes realizaranse, preferentemente, na aula ordinaria 
para manter, así, unha situación o máis normalizada posible, creando, ademais, un clima 
positivo de cooperación, favorecendo as relacións interpersonais co resto dos seus 
compañeiros e mestres/as. Xenérase, así, un estilo de aprendizaxe máis participativo e 
inclusivo. 
 
9. Informarase á xefatura de estudos dos reforzos realizados. 
 
10. Información á familia dos apoios que recibirá o seu fillo/a e, se é o caso, autorización da 
familia para impartir o reforzo fóra da aula ordinaria. 
 
11. O reforzo educativo e de apoio a este alumnado será realizado, polos/as mestres/as con 
dispoñibilidade horaria, así como polos especialistas en Pedagoxía Terapéutica e Audición e 
Linguaxe, sempre e cando a atención educativa do alumnado con necesidades educativas 
especiais o permita. 
 
12. No caso de ter que establecer medidas extraordinarias co alumnado repetidor (dirixidas a 
dar resposta ás necesidades educativas especiais) que poidan requirir modificacións 
significativas do currículo ordinario ou cambios esenciais no ámbito organizarivo ou nos 
elementos de acceso ao currículo, aplicaranse, tal e como o indica a normativa, logo de 
esgotadas as de carácter ordinario ou ben porque estas resultaron insuficientes.  
Seguindo a Orde do 8 de setembro de 2021 que desenvolve o Decreto 229/2011, do 7 de 
setembro que regula a atención á diversidade, estas medidas serán: 

- As adaptacións curriculares. 
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- Os agrupamentos flexibles: só se poderán realizar en 5º e 6º cursos de 
Educación Primaria. 

- Apoio do profesorado especialista de Pedagoxía Terapéutica e de Audición e 
Linguaxe. 

- Flexibilización da duración do período de escolarización, reducindo ou 
ampliando a permanencia nunha determinada etapa. 

- Atención educativa virtual. 
- Grupos de adquisición de linguas. 
- Grupos de adaptación da competencia curricular. 
- Se é o caso, outras medidas recollidas na orde sobre a atención á diversidade. 

 
 
INCLUSIÓN DUN/DUNHA ALUMNO/A NUN PLAN DE REFORZO  
Pode realizarse a través de calquera dos seguintes procedementos: 

• Derivación realizada polo/a titor/a do curso anterior. 

• Derivación realizada por un ou por varios mestres especialistas. 
• Derivación realizada polo Departamento de Orientación. 

 
 

ACTUACIÓNS E MEDIDAS DOS PLANS DE REFORZO 
Establécense as seguintes actuacións e medidas: 
 

ACTUACIÓNS DO PROFESORADO 
Estas actuacións deberán favorecer a adquisición dos contidos imprescindibles 

Co alumnado - Actividades de ampliación e reforzo nas áreas instrumentais básicas.  
- Programa para mellorar as técnicas e hábitos de estudo.  
- Programa de habilidades sociais. 
 - Programas para levar a cabo unha adecuada lectoescritura. 
- Programa para mellorar a mecánica e a comprensión lectora.  
- Estratexias para a mellora no cálculo e na resolución de problemas.  
- Estratexias para mellorar a motivación do alumno.  

Coas familias - En primeiro lugar, é necesario sinalar que os titores de cada un dos 
alumnos/as que recibirán apoio informarán ás respectivas familias.  
- Elaboraranse unhas orientacións ás familias que se entregarán ao 
finalizar cada trimestre, co obxectivo de que colaboren e se impliquen no 
proceso educativo dos seus fillos/as. 

Coordinación 
entre o 
profesorado 

Para un adecuado funcionamento das actividades de reforzo educativo é 
necesario establecer unha estreita coordinación entre o profesorado que 
imparte o reforzo e o que imparte as áreas instrumentais co obxecto de 
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asegurar a conexión e a continuidade entre o traballo que se realiza na aula 
e o que se realiza nas sesións de apoio. 
Ademais, o profesorado que imparte o reforzo e o apoio educativo 
colaborará co titor na avaliación, identificación das necesidades 
educativas dos alumnos e nas actividades comúns na  aula ordinaria cando 
sexa requirido. 

 
 

MEDIDAS METODOLÓXICAS XERAIS. 
A metodoloxía será fundamentalmente comunicativa, inclusiva, activa e participativa, 
dirixida ao logro dos obxectivos e das competencias clave. Prestarase atención ao 
desenvolvemento de metodoloxías que permitan integrar os elementos do currículo mediante 
o desenvolvemento de tarefas e actividades relacionadas coa resolución de problemas en 
contextos da vida real. 
 
A metodoloxía a utilizar para o desenvolvemento dos plans de reforzo será de tipo 
participativo e cooperativo. Procurará o desenvolvemento de estratexias que favorezan a 
autonomía na aprendizaxe. Estará baseada en proxectos que irán paralelos á utilización do 
libro de texto nalgunhas das materias, fichas e outros recursos como actividades dixitais, 
traballos de investigación ou a experimentación directa, empregando materiais diversos para 
asegurar a motivación e o acceso ao currículo do alumno. En xeral, a metodoloxía será de 
tipo lúdico e práctivo, intercalando actividades individuais e grupais. Nestas últimas os nenos 
aprenderán a compartir as ideas, respectar as opinión dos demais e colaborar. A metodoloxía 
terá en conta, en todo momento, a adecuación dos elementos curriculares, priorizará certos 
obxectivos ou variará a temporalización dos mesmos. Ademais, deberá adecuarse ás 
características e aos ritmos de aprendizaxe dos alumnos e das alumnas. 
 

Adecuacion dalgúns dos elementos 
curriculares 

- Adecuación dalgúns obxectivos: priorizar   
obxectivos ou variar a súa  temporalización. 
- Aprendizaxe cooperativa. 
- Traballo por proxectos. 
- Aprendizaxe individual. 
- Fomento da participación de todo o 
alumnado. 
- Combinar diferentes tipos de actividades: 
traballo individual, exposición, procura de  
información, traballo en grupo… 
- Desenvolvemento de estratexias que 
favorezan a autonomía na aprendizaxe. 
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- Elaboración de materiais, por parte do/a 
alumno/a. 
- Selección e utilización de materiais 
curriculares diversos. 
- Emprego de diferentes instrumentos de 
recollida da información. 
- Uso das TIC para asegurar a motivación e o 
acceso ao currículo do alumno. 
- Asesoramento o profesorado implicado por 
parte do DO e doutros equipos externos. 
- Dispoñer dunha aula como fonte de 
recursos diversificados e adaptados ás 
necesidades do alumnado: a aula de 
Pedagoxía Terapéutica e de Audición e 
Linguaxe  pode actuar como tal. 
- Reunións periódicas do equipo docente. 
Seguimento de casos e intervención cando 
a situación o aconselle. 

Modificación dos elementos curriculares - Actividades de reforzo. 
- Se é o caso, elaboración de ACIs. 

 
 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS. 

Organización dos 
espazos 

Debemos ter en conta que todos os espazos son espazos 
educativos, xa que neles lévase a cabo o proceso de ensinanza-
aprendizaxe.  

- O reforzo do alumnado realizarase, preferiblemente, dentro 
da aula ordinaria, pois dentro dese espazo o traballo resulta 
máis normalizador, favorécese a cooperación e as relacións 
interpersoais, así como un ensino máis dinámico e 
participativo. 

- Tamén se impartirá o reforzo fóra da aula cando o/a 
alumno/a requira unha atención máis individualizada e se 
considere que pode beneficiarse mellor dese apoio. Os 
espazos serán os seguintes: 

� Aula de Pedagoxía Terapéutica. 
� Biblioteca. 

- Ubicación do alumno preto do profesor evitando 
distracións. 
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- Distribución axeitada do mobiliario.  
- Iluminación adecuada ás características dos alumnos/as que 

permita compensar as súas dificultades,  
- Diminución do ruido ambiental. 

Profesorado O reforzo realizarase entre o/a titor/a e os mestres/as con 
dispoñibilidade horaria e entre o/a titor/a e os mestres/as de 
Pedagoxía Terapéutica. 
Procurarase que o reforzo educativo impartido por mestres/as con 
dispoñibilidade horaria non coincida dentro da aula co apoio 
impartido por parte de profesorado especialista (PT e AL). 

Alumnado Atenderase, prioritariamente:  
- Aos grupos cun número máis elevado de alumnado con 

dificultades de aprendizaxe,  
- A aquelas unidades cun maior número de alumnos/as por 

aula.  
- Tamén terán prioridade os alumnos aos que se lles detectou 

dificultades de aprendizaxe e que non recibisen apoio no 
curso anterior, sexa por falta de recursos humanos ou 
outros motivos. 

Tipo de reforzo 
segundo o número de 
alumnos/as 

a/ Individual: Refórzase a un alumno só dentro da aula ordinaria 
durante as actividades de clase. Así é posible axustarse mellor ás 
necesidades e circunstancias de cada un deles/as, ademais de 
reforzarse os lazos persoais entre alumno/a e profesor.  
b/ En pequeno grupo. Apóiase a varios alumnos á vez dentro da 
aula ordinaria, con necesidades semellantes. Desta maneira, 
refórzanse as relacións entre os alumnos do grupo e poden 
aprender uns doutros. Ademais, rendabilízanse máis os tempos, os 
recursos, os espazos, etc. E pódense levar a cabo actividades mais 
variadas. 
 
Tanto no reforzo individual como no grupal, as actividades serán 
preparadas polo/a titor/a, polo especialista correspondente, ou 
polo/a mestre/a de reforzo educativo. 

Horario e tipo de 
materias 

- Este reforzo de recuperación e apoio realizarase nas sesións 
das áreas instrumentais que están establecidas no horario de 
cada curso; polo que no momento de elaborar o horario 
xeral, por parte do equipo directivo, e o horario de apoios e 
reforzos, por parte dos membros do Departamento de 
Orientación, haberá que ter en conta esta circunstancia. 
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- Evitarase que o/a alumno/a saia de clase durante o horario 
de Expresión Artística(expresión plástica e expresión 
musical), Educación Física, Relixión e materia de libre 
configuración.  

- Durante as sesións de Lingua extranxeira (lingua inglesa), o 
alumnado que o requira poderá recibir reforzo, sempre que 
a área deficitaria sexa a de Lingua extranxeira. 

Número de sesións Sempre que sexa posible, cada alumno/a ou con cada grupo de 
alumnos/as que requiran un plan de reforzo ou de recuperación 
recibirán entre 3 e 5 sesiòns semanais. 
O reforzo educativo poderá ter carácter temporal ou ser para todo o 
curso académico, realizando un seguimento trimestral do mesmo. 

Recursos materiais. 
Criterios básicos 

- Os materiais seleccionados deben ser válidos para todos os   
alumnos/as.  

- Seleccionarase material específico para o alumnado con 
necesidades especiais.  

- Uso das tecnoloxías.  
- Provisión de materiais para a formación do profesorado no 

coñecemento das necesidades educativas especiais: 
bibliografía básica, materiais curriculares, aplicacións e 
programas informáticos.  

- A aula de Pedagoxía Terapéutica e de Audición e Linguaxe 
funcionarán como aulas de recursos.  

- Aproveitamento e adaptación dos recursos ordinarios. 
Convén ir creando un banco de recursos cos materiais 
elaborados de maneira que poidan servir para outros 
alumnos. 

- Adaptación do mobiliario na aula.  
- Ubicación do material de forma que poidan acceder todos 

os alumnos/as. 
Recursos persoais. 
Criterios básicos 

- Establecemento de traballo cooperativo entre o profesorado  
que garantice a coherencia de actuación e a continuidade do 
plan de reforzo.  

- Establecemento de formas organizativas que faciliten a 
incorporación doutros profesionais á dinámica do centro: 
coidadores, intérpretes de lingua de signos...  

- Establecemento de cauces de participación das familias: 
entrevistas, reunións. 

- Establecemento da relación con outros recursos externos 
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como o Equipo de Orientación Específica, asociacións, 
institucións….  

Organización do 
tempo 

En relación a este aspecto, levaranse a cabo o establecemento de 
tempos para a atención personalizada dos alumnos/as e as súas 
familias; distribución do tempo entre os diferentes profesionais de 
apoio que interveñen directamente con alumnos/as que o necesiten; 
fixar tempos para a realización de visitas, actividades 
extraescolares e actividades complementarias que potencien o 
coñecemento do entorno; planificación de pausas periódicas. 

 
 

FASES DOS PLANS DE REFORZO 
Fase de inicio 
(setembro-outubro) 

Planificaranse as actuacións, os reforzos e as intervencións, 
segundo as necesidades que presente o alumnado, non soamente 
académicas, senon tamén emocionais, sociais ou doutra índole.  
Levarase a cabo unha reunión inicial coa familia para informarla 
do Plan de Reforzo correspondente e solicitarlle a súa 
colaboración. 

Fase de seguimento 
(ao longo do curso) 

Durante esta fase de traballo diario, levarase a cabo un seguimento 
personalizado de cada alumno/a para comprobar a efectividade das 
estratexias planificadas e aa recondución, das mesmas, se é o caso. 

Fase final ou de 
avaliación (xuño) 

Os indicadores da valoración construiranse tendo en conta, polo 
menos, os seguintes aspectos de carácter xeral: 
- Progreso nos resultados das avaliacións: número de materias con 
cualificación positiva conseguidas polo alumno/a con respecto á 
avaliación do curso anterior. 
- Autoestima e confianza en si mesmo. 
- Relación do alumnado e as súas familias co centro e co 
profesorado. 
- Integración social, relacións cos compañeiros. 

Fase de revisión 
(primeiro trimestre 
do curso seguinte) 

Para coñecer a eficacia do programa farase o seguimento do 
alumnado no curso seguinte.  

  
 

AVALIACIÓN  E REVISIÓN DOS PLANS DE REFORZO 
A finalidade principal da avaliación dos plans de reforzo é a de obter a información que 
permita adecuar o proceso de ensino ao progreso real na construción de aprendizaxes dos 
alumnos/as. 
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A avaliación final do programa terá lugar no mes de xuño e os resultados recolleranse na 
memoria anual do Departamento de Orientación. 
 
A avaliación será útil: 
- Para o alumnado, xa que indica as dificultades que entorpecen a súa evolución e 
maduración. 
- Para o profesorado, porque lle indicará a necesidade de corrixir os seus obxectivos e a súa 
metodoloxía. 
- Para o centro, por canto poderá introducir modificacións na súa orientación e organización. 
 
CANAIS PARA A REVISIÓN E VALORACIÓN DOS PLANS DE RE FORZO 
A revisión e valoración dos plans realizarase polo profesorado a través dos seguintes canais: 
- Reunións dos mestres/as que forman parte do equipo docente do curso. 
- Reunións entre os titores e os mestres especialistas que imparten os reforzos: mestres con 
dispoñibilidade horaria, mestres de PT ou de AL. 
- Reunións de CCP. 
- Sesións de avaliación. 
- Reunión de claustro. 
 
INDICADORES DE SEGUIMENTO E RESULTADOS 
A revisión e valoracións dos plans de reforzo realizaranse atendendo aos indicadores de 
seguimento e resultados que se relacionan a continuación: 
-  Logros conseguidos polos alumnos e melloras observadas. 
- Opinión e valoración dos titores e dos mestres/as encargados de impartir o reforzo.   
- Valoración das familias. 
- Resultados da avaliación, comparados coa avaliación inicial, cos resultados de avaliacións 
anteriores e cos resultados das avaliacións no curso ou cursos anteriores. 
- Calidade das actividades e dos traballos escolares. 
- Porcentaxe de asistencia ao centro.  
- Participación dos alumnos na clase. 
- Calidade da integración e relación cos compañeiros, cos seus profesores e co centro. 
- Relación das familias co centro e os seus profesores. 
- Calidade da autoestima e a confianza do alumno. 
 
 
Este documento foi aprobado en reunión de claustro que tivo lugar o martes, 19 de abril de 
2022. 
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ANEXO I 

 
INFORME INDIVIDUAL FINAL DE CURSO SOBRE AS MEDIDAS DE REFORZO 
EDUCATIVO (RE) 
 
CURSO: 20 .... – 20 .... 
 
DATOS DA ALUMNA OU DO ALUMNO: 
APELIDOS: ......................................................................................................................................  
NOME: ...................................................................... 
DATA DE NACEMENTO: .................................  
ETAPA:  
Infantil: □ Nivel: ....................... 
Primaria: □ Ciclo: 1º: □ 2º: □ 3º: □ Nivel: .......................... Grupo: .......................... 
 

POR CADA ÁREA OU MATERIA NA QUE A ALUMNA OU O ALUMNO RECIBIU RE. 
1. ÁREA OU MATERIA: ..................................................................................... 
 
2. DATOS DO PROFESORADO DA ÁREA OU MATERIA: 
APELIDOS: ..................................................................................................................... NOME: 
.................................................................... 
 
3. DATOS DO REFORZO EDUCATIVO: 
DATA DE COMEZO DO RE: ................................................................ 
DATA DE REMATE DO RE: ................................................................ 
DESCRICIÓN DAS MEDIDAS DESENVOLVIDAS: 
a) Cal foi o motivo? 
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
b) En que consistían? (breve descrición) 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
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c) Con que frecuencia se presentaban? (temporización) 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
d) Cando as realizaba a alumna ou o alumno? 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
e) Quen lle axudaba?: (profesorado con dispoñibilidade 
horaria..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
f) Como se avaliaban? (corrixían): 
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
 

4. VALORACIÓN FINAL DAS MEDIDAS DE RE: 
□ Acadáronse os obxectivos previstos nelas. 
□ Foron eficaces, pero a mellora non se extrapolaba ao traballo diario (ordinario). 
 

5. PREVISIÓN PARA O CURSO SEGUINTE (indíquese se se considera que esta 
alumna ou este alumno, no curso próximo, pode verse beneficiada/o ou non por 
unhas medidas regulares de reforzo educativo na área ou 
materia)....................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 
 
 
................................, ........ de ....................... de 20 ..... 
 
O/a profesor/a titor/a    O/a profesor/a que realizou o reforzo 
 

Asdo.: .........................................  Asdo.: ......................................................... 
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ANEXO II 

 

AUTORIZACIÓN PARA A ADOPCIÓN DE MEDIDAS ORDINARIAS (REFORZO 

EDUCATIVO)  

 

Don/a______________________________________________________________ 

con DNI_______________________________, pai/nai ou titor/a legal do/a  

alumno/a _________________________________________________________,  

fun informado das necesidades educativas que presenta o meu fillo/a e das  

medidas de atención educativa oportunas conducentes ao seu mellor  

desenvolvemento comunicativo lingüístico, académico, persoal e cognitivo.  

Polo tanto,   

 

AUTORIZO  

 

NON AUTORIZO  

A intervención directa do alumno/a por parte dos/as mestres/as con disposición  

horaria para levar a cabo o plan de reforzo.  

 

NARÓN, a………… de…………………de…………………  

 

Asdo.: O pai/nai do alumno/a 

____________________________________________________ 

 


