
ANEXOS REVISIÓNS DOCUMENTO 

No punto 5.3 relativo aos horarios na revisión  de decembro de 2018 se modifica o referido ao 

recreo de E. Infantil quedando  un so recreo de 12:15 a 12:45  

MODIFICACIÓN PLAN ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

3.2. PRIORIDADE NA REALIZACIÓN DOS APOIOS:  
- -1º Alumnado con n.e.e. asociadas a déficits ( orgánicos, sensoriais, motóricos , trastornos 

xeralizados do desenrolo, deficiencia mental ...)  

- 2º Alumnado con problemas de conducta , atención e concentración (TDAH).  

- 3º Alumnado de incorporación tardía no sistema educativo español.  

- 4º Alumnado con retraso escolar asociado a causas diversas ( persoais, familiares, 

sociais...)  

- 5º Alumnado con diagnóstico de altas capacidades.  

 

- As intervencións específicas que sexan precisas por parte dos profesores especialistas de 

PT ou de AL… levaranse a cabo normalmente dentro da aula…excepcionalmente…. (Atg . 

19 orde do 27 de decembro de 2002 DOG de 30 de xaneiro).  

- A prioridade nos apoios dependerá da gravidade do caso, independentemente da súa idade.  

- Ás necesidades graves de logopedia diagnosticadas por un especialista se lle dará resposta 

no momento da súa detección  

 
O alumnado de E.I con dislalias será atendido igualmente segundo a súa gravidade e 

segundo a disponibilidade do D.O.  

- Descrición dos apoios. Deberán ir encamiñados a:  

- Adquisición de técnicas básicas nas áreas instrumentais ( linguas e matemáticas)  

- Creación de hábitos de traballo.  

- Adquisición de habilidades sociais básicas encamiñadas a unha boa convivencia.  

- Reabilitación na linguaxe oral e na comunicación.  

O tipo de axuda estará en función das capacidades do alumno/a.  

O apoio de PT será preferentemente na aula ordinaria ( será fora cando o alumno ou a 

actividade a realizar distorsionen a marcha normal da mesma e tamén se o mestre/a de P.T 

ten que apoiar a alumnos de distintos niveis nun mesmo momento).  

O apoio de AL será fóra da aula. 

Documentos de medidas a adoptar coa alumnado repetidor e con reforzó 

Teremos en  consideración dous supostos: 
1.-Que o alumno ou a alumna   haxa sido valorad@  polo Departamento de 
Orientación.  
1.1.- No informe xa debe figurar o seguinte: 

1.1. 1.-  Se precisa ou non apoio (ás veces, a repetición non é debida a falta de 
capacidade- senón de traballo -  e,  coa  repetición  e o reforzo que o Equipo Docente 
ten que facer, considérase – de momento-  suficiente). 

1.1.2.- O número de horas semanais de apoio que precisa. 
1.1.3.- As áreas nas que precisa o apoio. 
1.1.4.- Se o apoio ten que ser dentro ou fora da aula ordinaria. 

1.2.- Reunións de seguimento trimestrais. 



2.- Que non teña valoración do Departamento de Orientación. Neste caso se 
procederá da seguinte forma: 

- O alumn@,  é un máis de clase porque , a repetición non é debida a falta de 
capacidade- senón de traballo -  e,  coa  repetición  e o reforzo que o Equipo Docente 
ten que facer, considérase – de momento-  suficiente. 

- Se á vista dos resultados da primeira avaliación, o Equipo Docente ou a 
família,  consideran  necesaria a valoración por parte do Departamento de Orientación, 
se fará a solicitude de demanda correspondente e despois se procederá como nos 
demais casos nos que se solicita dita valoración :  
 - Comunicación á familia de que se vai valorar (bem cando a petición sexa do 
Equipo Docente ou da propia familia). 
 - Valoración. 

- Realización do informe. 
- Reunión informativa, dende o Departamento,    coa titora e a familia para ver 

resultados  e medidas a tomar que serán as recollidas nos apartados  anteriores: (1.1/ 
1.2). 
 


