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1. Xustificación baseada no contexto 

No CEIP Rabadeira a realidade educativa, social, económica e 

cultural é diversa. A nosa escola atende alumnado dende 2º ciclo de 

Educación Infantil ata 6º de Educación Primaria, estando adscritos ao 

Instituto de Educación Secundaria (IES) Miraflores. 

Na zona de influencia do colexio hai poboación cun alto nivel de 

vida, pero tamén un gran número de persoas con importantes carencias 

económicas. Prodúcense tamén situacións familiares complicadas (familias 

desestruturadas, separacións traumáticas…), que producen necesidades 

específicas na atención do alumnado. 

A inmigración supón riqueza e diversidade, mais tamén implica adicar 

recursos. O alumnado estranxeiro amosa características particulares 

(descoñecemento das linguas propias de Galicia, retraso curricular…) que 

precisan dunha atención diferenciada. Detectamos tamén un aumento de 

alumnado de necesidades específica de apoio educativo: escolarizacións 

tardías ou alumnado con necesidades educativas especiais trasladados 

doutros centros (especialmente privados ou concertados…) que requiren 

uns medios materiais e humanos específicos para garantir un bo resultado 

no seu desenvolvemento. 

Na enquisa de lingua materna ao alumnado de nova incorporación en 

4º de Educación Infantil reflíctese que a lingua materna do alumnado é 

maioritariamente o castelán. Os resultados están recollidos no proxecto 

lingüístico do centro actualizado polo EDLG. 

Respecto ao profesorado sinalar que a meirande parte é definitivo, 

facilitando o funcionamento e organización, pero o profesorado máis 

directamente implicado na atención á diversidade (PT e AL ) non pode 

realizar o seu traballo con continuidade. 

Por catálogo o Departamento de Orientación conta cunha PT e AL 

definitivas e unha orientadora tamén definitiva. Concrétase na P.X.A.  

Tamén hai unha AL de carácter provisional e, dende hai 3 anos, contamos 

cunha mestra de atención preferente ao alumnado autista. Se gún o 

Decreto 244/1999 do 29 de xullo ditas prazas para persoal docente non 

poden superar os 6 anos. Porén, carecemos de suficiente persoal 

especializado para atender ás necesidades de todo o alumnado do centro. 

Inspección educativa é quen determina e asigna o número de profesorado. 
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Salientar tamén que o centro conta con 3 coidadoras a tempo 

completo. 

A nivel xeral desde o centro, e en concreto no DO, concédese gran 

importancia ao feito de establecer e manter canles de colaboración coas 

diferentes institucións e organismos externos e na relación ao ámbito da 

atención á diversidade cabe sinalar: 

 Unidade de Saúde Mental do Hospital Teresa Herrera. 

 Asociacións de entidades privadas (ASPANAES, ONCE, etc). 

 Gabinetes privados. 

 EOE da Coruña. 

 Servizos Sociais do Concello. 

 Servizo de Psicoloxía do Concello. 
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2. Identificación e valoración das necesidades 

O Plan de Atención á Diversidade do centro é unha actuación global 

que implica a toda Comunidade Educativa, e moi especialmente ao 

profesorado do mesmo, a quen lle corresponderá a responsabilidade de 

ofrecer a resposta educativa máis axeitada ó alumnado, integrando e 

coordinando ós diversos recursos, programas, accións e medidas. 

Polo tanto, o proceso de identificación e valoración de necesidades 

xerais do noso alumnado é a base e punto de partida de toda intervención, 

polo que cobrará especial importancia levar a cabo unha axeitada 

Avaliación Inicial das necesidades, como reflicte a Orde de Avaliación 

do 9 de xuño de 2016 no seu artigo 4, que abranguerá diferentes ámbitos 

de intervención: 

Avaliación inicial 

A avaliación inicial levarase a cabo durante o mes de setembro de 

cada curso, e será o punto de partida para a toma de decisións relativas 

ao desenvolvemento do currículo e para adoptar aquelas medidas de apoio, 

reforzo e recuperación oportunas para cada alumno/a. 

Cando un mestre/a recibe a un novo grupo de alumnos/as, 

informaráselle sobre as posibles NEAE existentes no grupo, revisando os 

expedientes e os informes do curso anterior. Haberá unha reunión do 

profesorado que impartiu docencia a ese grupo no curso anterior co novo 

titor/a. 

No caso de que, durante a avaliación inicial, o profesorado teña 

sospeitas de que algún alumno/a poida presentar NEAE, deberá solicitar 

unha valoración do Departamento de Orientación, cumprimentando o 

correspondente protocolo, unha vez informada a familia. 

No caso de que o profesorado detecte certas dificultades de 

aprendizaxe nalgún dos alumnos/as do grupo, este realizará unha 

valoración das mesmas e do contexto de ensino-aprendizaxe, e porá en 

marcha medidas ordinarias para intentar resolver ditas dificultades. 

Informará á familia das medidas a tomar, e se é posible, pedirá a súa 

colaboración. Nestes casos o profesorado poderá solicitar 

asesoramento á xefa do DO.  

No caso de que un alumno/a se incorpore a un grupo unha vez 
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iniciado o curso, o profesorado titor realizaralle a correspondente 

avaliación inicial para valorar o seu nivel de competencia curricular. 

O Departamento de Orientación asesorará no proceso da avaliación 

inicial, así como sobre os materiais ou instrumentos que sexan 

necesarios para a recollida de información. 

 

Avaliación continua 

Seguindo a normativa vixente, cando un mestre/a, en calquera 

momento ao longo do curso, durante o proceso de avaliación continua, 

detecta dificultades de aprendizaxe nun alumno/a, realizará unha 

valoración das mesmas, así como do proceso de ensino-aprendizaxe, 

articulando e poñendo en marcha todas aquelas medidas ordinarias que 

sexan precisas para intentar resolver ditas dificultades, informando 

á familia das medidas a tomar e, sempre que sexa posible, pedirá a 

súa colaboración. 

Cando as medidas adoptadas non sexan suficientes e non resolvan 

as dificultades de aprendizaxe do alumno/a, o mestre/a en cuestión, 

tras informar á familia do alumno/a da súa intervención e valoración 

do caso, deberá solicitar, se o estima preciso, unha valoración e/ou 

avaliación psicopedagóxica do Departamento de Orientación das 

necesidades educativas do alumno/a, mediante o correspondente 

protocolo. O mestre/a informará á familia da intervención de 

orientación, así como tamén informará á xefatura do DO da reacción 

desta. 

Por outra parte, se ao longo do curso un mestre/a sospeitase 

nalgún dos alumnos/as dun posible trastorno na atención, na conduta, 

dificultades especificas de aprendizaxe, así como dificultades 

significativas nalgún ámbito do desenvolvemento, solicitará unha 

valoración do Departamento de Orientación, cumprimentando o 

correspondente protocolo, unha vez informada a familia do alumno/a. 

Do mesmo xeito actuarase ante a sospeita de casos de altas 

capacidades. Dito análise e valoración son funcións intrínsecas do 

Departamento de Orientación, tanto da orientadora como do seu equipo 

(AL e PT), tal e como recolle o Decreto 120/1998, que regula a 

orientación educativa en Galicia, así como a Orde do 24 de xullo dese 

mesmo ano. 
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Naqueles casos nos que exista unha incorporación dun alumno/a 

unha vez comezado o curso e haxa sospeitas de que sexa un alumno/a 

con NEAE poderase solicitar a intervención do Departamento de 

Orientaci6n para a correspondente valoración. 

No caso de que se incorpore un alumno/a inmigrante que descoñeza 

as dúas linguas oficiais da Comunidade Autónoma de Galicia, o 

Departamento de Orientación xunto co profesorado titor e aquel 

profesorado do centro que poida coñecer o idioma do novo alumno/a, 

realizarían a correspondente avaliación dese alumno/a. 

Avaliación final 

A avaliación final realizarase ao final de cada curso e 

serviranos para valorar o grao de consecución dos obxectivos propostos 

para o noso alumnado en xeral, e moi especialmente para o alumnado 

con NEAE. Os obxectivos están nas programacións e no caso de alumnado 

con A.C.está na súa adaptación. En función dos resultados obtidos 

nesta avaliación final tomaremos decisións sobre os seguintes 

aspectos: 

 Adopción de decisións sobre a promoción de nivel. 

 Grao de superación dos obxectivos establecidos nas AC. 

 Valoración das medidas adoptadas de atención á diversidade, 

principalmente a idoneidade de continuar co apoio por parte 

de PT e /ou AL o curso seguinte. 

 Proposta do alumnado susceptible de recibir unha AC ou 

medidas de reforzo educativo o próximo curso. 

Xa na segunda avaliación, adoptaranse decisións sobre a 

solicitude de medidas de flexibilización do período de 

escolarización. Estas decisións tomaranse neste momento porque a 

normativa establece que no caso de ser preciso adoptar unha medida 

de flexibilización solicitarase antes de rematar o mes de abril. 

Avaliación psicopedagóxica 

Á hora de falar do alumnado con NEAE, o concepto de avaliación 

psicopedagóxica cobra especial relevancia, xa que entendemos por esta 

“o proceso de recollida, análise e valoración da información relevante 

dos distintos elementos que interveñen no proceso de ensino-



 
1

0 

aprendizaxe, coa finalidade de identificar as necesidades educativas 

de determinado alumnado que presenta ou pode presentar desaxustes no 

seu desenvolvemento persoal ou académico, e poder fundamentar as 

decisións respecto de aspectos tales como a modalidade de 

escolarización, a elaboración de adaptacións curriculares, a proposta 

de diversificacións do currículo, a determinación de recursos e apoios 

específicos complementarios, a orientación escolar e profesional e 

cantos outros aspectos que poidan precisar para progresar no 

desenvolvemento harmónico das súas capacidades”. A avaliación 

psicopedagóxica constitúe, polo tanto, un proceso de recollida de 

información acerca das características individuais do alumno o do seu 

contexto socio-familiar e escolar que resulte relevante para axustar 

a resposta educativa ás súas necesidades. 

Esta avaliación deberá ser realizada polo xefe/a do Departamento 

de Orientación, pero dado que transcende este ámbito, deben colaborar 

nela todo o profesorado que imparta docencia ao alumnado en cuestión 

así como os profesionais que participen directamente no proceso de 

ensino-aprendizaxe do alumno/a. Cando se considere necesario, a 

orientadora do centro poderá solicitar a colaboración do especialista 

correspondente do Equipo de Orientación Específica (EOE) provincial 

para a realización de dita avaliación. 

Esta avaliación psicopedagóxica realizarase nos seguintes casos: 

 Para a detección de necesidades específicas do alumnado con 

NEE ou NEAE. 

 Para a adopción de medidas extraordinarias de atención á 

diversidade (AC, flexibilización do período de 

escolarización, agrupamentos flexibles…). As Adaptacións 

Curriculares Significativas  teñen que estar feitas antes 

do 30 de novembro salvo excepcións. 

 Prevese a necesidade de recursos educativos 

complementarios ou apoios de difícil xeneralización. 

 Ante a elaboración dun ditame de escolarización por cambio 

de modalidade de escolarización ou modificación da mesma. 

 Ante a solicitude de praza con cargo á reserva para NEE. 

A demanda da realización da avaliación psicopedagóxica dun 

alumno/a poderá ser realizada por parte: 
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 Titor/a. 

 Familiar. 

 A persoa que exerza a xefatura do DO. 

 Equipo Directivo. 

 Inspección Educativa. 

Esta demanda deberá estar correctamente argumentada e 

xustificada e acollerase ao correspondente protocolo de solicitude de 

intervención do DO., establecido para tal caso.  

No caso de alumnado en proceso de solicitude de admisión a 

dirección do centro pode pedir dita valoración. 

Sempre que se valore a un alumno/a as familias teñen que 

autorizar a valoración  por parte de orientación. 

Por último, as conclusións derivadas da información obtida 

recolleranse nun informe psicopedagóxico. En dito informe, e unha vez 

concretadas as necesidades, recolleranse as medidas a adoptar 

relativas aos seguintes aspectos: 

 Adopción de medidas ordinarias e/ou extraordinarias de 

atención á diversidade. 

 Elaboración ou non de AC. 

 Apertura do correspondente protocolo e derivación a 

servizos médicos, se procede. 

Dos resultados e conclusións obtidas na correspondente 

avaliación serán informados os titores e a familia dende a xefatura 

do DO. Debemos ter presente que dito informe e os datos que nel 

aparecen terán carácter confidencial. 

A avaliación psicopedagóxica e o correspondente informe 

psicopedagóxico revisaranse ao comezo de cada etapa educativa. 

Avaliacións realizadas por axentes ou servizos externos ó centro 

A avaliación do alumnado non é exclusiva do centro educativo, 

podéndonos atopar con valoracións feitas por: 

 Unidades de atención temperá. 

 Profesionais do ámbito clínico (servizo de pediatría, 

neuropediatría, etc.). 

 EOE. 

Por último, cabe sinalar que poden chegar ao centro valoracións 
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realizadas por gabinetes privados aos que acoden as familias. A 

efectos de xestión educativa, estes informes carecen de valor formal, 

o cal non significa que non sexan tidos en conta. Son tidos en conta 

os informes de centros sostidos con fondos públicos e /ou con convenio 

coa Xunta. A premisa será de valoración exhaustiva da información 

aportada e de posterior colaboración total entre os diferentes axentes 

para poder ofrecerlle unha atención ao alumnado o máis completa 

posible dende múltiples ámbitos de intervención. 

Con carácter anual, o DO elabora unha concreción do Plan Xeral 

de Atención á Diversidade (PXDA),que forma parte da P.X.A., na que se 

recollen as actuacións e medidas de atención á diversidade que o 

centro pon en marcha cada curso a fin de adecuar a resposta educativa 

ás necesidades do alumnado. 

A familia ou quen exerza a titoría legal do alumnado, poderá 

solicitar ao centro a autorización para a observación por parte dun 

servizo externo. Dita solicitude deberá vir acompañada dunha proposta 

onde se especificará o proceso de estudo, así como os obxectivos do 

mesmo. A autorización será aceptada si o equipo docente implicado o 

considera oportuno.  

Tras a observación por parte dos servizos externos, emitirase un 

informe coas orientacións para o profesorado implicado que se gardará no 

expediente do alumno.   
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3. Determinación dos obxectivos 

Os obxectivos prioritarios a acadar son os seguintes: 

 Ser o marco sobre o que se poida concretar anualmente o 

axuste da resposta educativa ás necesidades que presenta o 

alumnado. 

 Favorecer que o desenvolvemento do currículo contemple á 

diversidade do alumnado. 

 Deseñar medidas (exploracións psicopedagóxicas, apoios, 

reforzos…) que posibiliten o acceso ao currículo de todo o 

alumnado. 

 Planificar e desenvolver actuacións e medidas de atención 

á diversidade no centro, coa finalidade de que todo o 

alumnado acade o máximo desenvolvemento persoal, 

intelectual e social, a través da mellora do proceso de 

ensino-aprendizaxe e da convivencia no centro, potenciando 

a inclusión educativa e a adaptación escolar. 

 Sensibilizar á comunidade educativa no respecto á 

diversidade e de forma concreta no respecto a aqueles 

alumnos/as que presentan necesidades específicas de apoio 

educativo. 

 Establecer pautas de coordinación entre todos os 

profesionais implicados no proceso de ensino- aprendizaxe, 

tanto internos como externos (Concello, CHUAC,…) do 

alumnado. 

 Educar na tolerancia e no respecto polas diferencias. 

 Potenciar a participación activa das familias en relación 

ó proceso educativo dos seus fillos/as, principalmente nos 

casos de alumnado con NEAE. 

O centro comunicará as medidas que correspondan para que as 

nais, pais e titores e titoras legais do alumnado reciban información 

e asesoramento que os axuden na súa labor educativa, faciliten a 

comunicación co profesorado e potencien a participación na vida dos 

centros. 

Poderán deseñarse e/ou poñerse en práctica os programas que se 

consideren máis adaptados ás características do centro e do seu 



 
1

0 

alumnado. Estes programas serán incluídos na PXA. 

4. Descrición das actuacións, medidas e/ou programas para 

a atención á diversidade 

Actuacións 

Da administración educativa 

 Garantir unha adecuada e equilibrada escolarización do 

alumnado con necesidade específica de apoio educativo (NEAE) 

na planificación da oferta de prazas escolares nos centros 

sostidos con fondos públicos. 

 Realizar a dotación dos recursos necesarios para ofrecer unha 

educación equitativa e de calidade, dentro dos principios de 

inclusión e individualización. 

 Adecuar os centros docentes ás disposicións vixentes en 

materia de promoción da accesibilidade universal. 

 Promover accións, medidas e programas que mitiguen as 

desigualdades educativas, eviten o absentismo e abandono 

escolar, impulsen positivamente a transición á vida laboral e 

propicien a mellora da convivencia 

 Garantir a formación de todo o profesorado na atención ao 

alumnado con necesidade específica de apoio educativo (NEAE). 

 Xestionar actuacións necesarias e imprescindibles para 

asegurar a calidade e a equidade no ámbito da atención á 

diversidade. 

Do centro 

O centro educativo, no exercicio da súa autonomía e singularidade, 

debe establecer as actuacións que levará a cabo para:  

 Adecuar a resposta educativa á diversidade. 

 Velar porque se apliquen os criterios establecidos para a 

formación de grupos nos cambios de etapa ou ciclo é 

fundamental. A distribución da heteroxeneidade é a base destes 

criterios. Na distribución das aulas para cada grupo terase 

en conta a presenza de alumnado con posibles dificultades 

derivadas de NEE (discapacidade visual, motora, etc.), que 

puidesen necesitar determinadas condicións espaciais, de 
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iluminación, proximidade ao ascensor ou aos baños, mobiliario 

adaptado... 

 Organizar os horarios tendo en conta ao alumnado que recibe 

asistencia médica externa (CHUAC, Equipo de Atención Temperá, 

etc.) para minimizar as posibles repercusións que esta 

asistencia poida ter no seguimento normal do currículo por 

parte do alumno/a. 

 Favorecer a coordinación e o traballo en equipo do 

profesorado. 

 Potenciar a acción titorial e orientadora. 

 Implicar á familia ou titores e titoras legais do alumnado no 

proceso educativo. 

 Favorecer a participación do profesorado en actividades de 

formación e innovación (PFPP), así como no intercambio de 

experiencias na atención á diversidade.  

Medidas de atención á diversidade 

Tendo como referencia o Decreto e a Orde do 8 de setembro de 2021 

que a desenvolve, enténdese por medidas de atención á diversidade a 

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 estarán 

recollidas no Plan de Atención á Diversidade e nas concrecións anuais de 

dito plan. 

Medidas ordinarias ( especificadas no artigo 8 do Decreto 229/2011) 

Son todas aquelas que facilitan a adecuación do currículo 

prescriptivo ao contexto sociocultural dos centros educativos e ás 

características de todo o alumnado, sen alteración significativa dos 

obxectivos, contidos e criterios de avaliación. 

Teñen como finalidade dar resposta ás diferenzas que presentan os 

alumnos e alumnas en canto á competencia curricular, motivación, 

intereses, estratexias, estilo e ritmos de aprendizaxe, para que todos e 

todas poidan acadar os obxectivos e competencias establecidas.  

Estas medidas non supoñen variacións nos elementos prescriptivos do 

currículo (obxectivos, contidos e criterios de avaliación) do nivel no 

que se atope o alumno/a a tratar. 
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Entre as medidas ordinarias están: 

 Adecuación da estrutura organizativa do centro (horarios, 

agrupamentos, espazos) e da organización e xestión da aula ás 

características do alumnado. 

 Adecuación das programacións didácticas ó contorno e ó 

alumnado. Metodoloxías baseadas no traballo colaborativo en 

grupos heteroxéneos, titoría entre iguais, aprendizaxe por 

proxectos e outras que promovan a normalización, inclusión, e 

a non discriminación e igualdade de oportunidades. 

 Adaptacións dos tempos e instrumentos ou procedementos da 

avaliación. 

 Aulas de atención educativa e convivencia e medidas e 

actuacións destinadas á mellora da convivencia. 

 Programa de habilidades e competencias sociais. O DO elaborará 

un programa que contribúa á adquisición das habilidades e 

competencias sociais. 

 Desdobramento de grupos. 

 Reforzo educativo e apoio do profesorado con dispoñibilidade 

horaria. 

 Programas de enriquecemento curricular. 

 Programas de reforzo nas áreas instrumentais básicas e 

programas de recuperación. O reforzo educativo será levado a 

cabo polos titores/as na aula ordinaria. 

 Programas específicos personalizados.  

Medidas extraordinarias (especificadas no artigo 9 do Decreto 229/2011) 

Estas medidas son as que debemos aplicar nos casos do alumnado con 

NEAE unha vez erradas as ordinarias, ou cando estas resultan 

insuficientes. Poden requirir modificacións significativas do currículo 

ordinario e/ou supor cambios esenciais no ámbito organizativo, así 

comonos elementos de acceso ao currículo ou na modalidade de 

escolarización. 

Para a súa aplicación será necesaria a autorización da dirección 

do centro educativo, do Servizo de Inspección Educativa, da Xefatura 

Territorial ou da Dirección Xeral que proceda, e, se é o caso, informe 

xustificativo do correspondente Servizo de Orientación. 

Contemplamos as seguintes medidas extraordinarias: 
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 Adaptacións curriculares significativas: tanto para o 

alumnado con condicións de sobredotación como con aquel outro 

con dificultades. Precisan da autorización da Inspección 

Educativa e o seu deseño e desenvolvemento é responsabilidade 

do profesor ou profesora que imparte a materia có asesoramento 

da orientadora e de calquera outro profesional que participe 

na atención do alumno/a. 

Debe revisarse anualmente e, ante calquera modificación ao 

longo do ano, debe pedirse unha nova autorización. Ao final 

de curso, valorarase o grado de consecución, valorando a 

posible promoción ou as liñas prioritarias para o ano 

seguinte, se fose necesario. 

 Flexibilización do período de escolarización. Debe ser 

autorizada pola Consellería segundo a lexislación vixente. 

 Agrupamentos flexibles: Terán carácter temporal e deberán 

contar coa correspondente autorización da Inspección 

Educativa ou da Xefatura Territorial.  

 Escolarización combinada entre un centro ordinario e un centro 

de educación especial. O alumnado pertencerá, para efectos 

académicos e administrativos, ao centro educativo que se 

determine na resolución da Xefatura Territorial 

correspondente. O profesorado de ambos centros coordinarase 

no proceso de planificación, atención e avaliación deste 

alumnado. (Art. 44 Orde 27 decembro 2012) 

 Programas ou grupos de adquisición de linguas (GAL) e/ou de 

adaptación de competencia curricular (GCC). Están pensadas 

para atender ao alumnado procedente do estranxeiro que 

presente descoñecemento das dúas linguas oficiais de Galicia 

e/ou desfase curricular significativo. 

 Apoio do profesorado especialista en PT e/ou en AL: Débese 

entender como un recurso dirixido especialmente ao alumnado 

con NEE, e excepcionalmente ao alumnado con NEAE seguindo 

as directrices establecidas no punto 5 deste plan para a 

aplicación desta medida. 

 Atención educativa ó alumnado que, por circunstancias 

diversas, presenta dificultades para unha asistencia 
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continuada a un centro educativo: Inclúe así a atención 

educativa domiciliaria, atención educativa hospitalaria, 

etc., e como novidade este ano, coa implantación da Orde do 8 

de setembro de 2021, a atención educativa virtual. 

 A atención educativa virtual pretende atender ao alumnado 

segundo a liña establecida de maneira presencial, adaptándolle 

os materiais e modificando as actividades propostas axeitadas 

ás características do alumno.  Precisa dunha colaboración e 

coordinación coas titoras/es para garantir a atención á 

diversidade e intentar continuar co traballo comezado de 

maneira presencial. Tamén busca colaborar, na medida do 

posible, a loitar contra a fenda dixital que poida afectar ao 

alumnado á súa desvinculación escolar. Para isto, as canles a 

utilizar serán a aula virtual do centro, o servizo E-DIXGAL e 

o blog de Orientación. 
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5. Criterios para a organización e distribución dos recursos 

e a aplicación das medidas propostas 

Criterios en canto aos recursos 

A atención á diversidade, en especial ao alumnado con N.E.E., deberá 

contar cunha dotación adecuada tanto de material como de profesorado 

especialista. 

Nos informes psicopedagóxicos deberase indicar que tipo de material 

específico, que profesorado especialista e que persoal coidador se 

require para ofrecer a eses alumnos e alumnas unha atención de calidade. 

Criterios en canto ás infraestruturas 

A escolarización de alumnado con NEE requirirá que o centro adecúe 

os seus servizos ás necesidades que presentan. As circunstancias 

específicas destes nenos e nenas no que respecta ao servizo de comedor, 

ao servizo de transporte, ás posibilidades de acceso a todos os servizos 

do centro escolar, etc., deben quedar claramente determinadas nos 

informes de escolarización e/ou atención elaborados polo Departamento de 

Orientación.  

Criterios para a organización de grupos 

Na organización de grupos de 4º de Educación Infantil repartirase 

ao alumnado nos grupos en función dos seguintes criterios:  

1- Alumnado NEE.  

2- Data de nacemento (buscando a heteroxeneidade).  

3- Paridade.  

Respecto á creación de grupos no inicio dos tres ciclos de Primaria, 

repartirase ao alumnado atendendo á seguinte orde:  

1- Alumnado NEE. 

2- Alumnado NEAE (repetidores/as, alumnado con reforzo, altas 

capacidades, problemas de conduta e alumnado procedente do 

estranxeiro no curso académico). 

3- Xemelgos e irmáns que estean nun mesmo nivel. No caso dos 

xemelgos prevalecerá a decisión da familia, podendo a titoría 

aconsellar na decisión, se así o considera, e unha vez oído o 

equipo docente.  

4- Afinidade. 
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5- Paridade. 

Todos estes criterios de alumnado repartiranse nos grupos atendendo 

á listaxe xeral de todo o alumnado ordenada alfabeticamente por apelido:  

 En 1º EP a repartición será por orde numérica (da listaxe, no 

grupo A estarán os números 1, 2, 3, 4, 5,…).  

 En 3º EP será por números pares e impares (da listaxe, no 

grupo A estarán os números 1, 3, 5, 7, 9,…) 

 En 5º EP será de forma aleatoria (da listaxe, no grupo A 

estarán os números 1, 4, 5, 7, 8,…).  

O equipo docente, durante o mes de xuño, realizará a distribución 

do alumnado nos diferentes grupos e, dous días máis tarde, realizarase 

unha segunda reunión para valorar e reflexionar sobre os grupos xa 

formados.  

Criterios para a organización de espazos 

Establécense aulas fixas por nivel e letra nos cursos de liña 2.  

No caso de que exista alumnado que polas súas necesidades precise 

unha aula determinada (ben sexa polos recursos, barreiras arquitectónicas 

ou outras circunstancias) priorizarase o uso desa aula por este alumnado 

para favorecer o seu desenvolvemento persoal ou académico.  

Na planta baixa do edificio de Primaria localizaranse os niveis de 

1º, 2º e 3º, de xeito que os grupos de 1º EP ocupen as aulas que están 

situadas máis preto dos aseos. A distribución deste primeiro andar 

implantarase no curso 2022/23 e a implantación será progresiva nos niveis 

que teñan liña 2.  

O primeiro andar será para 4º de Primaria e o segundo andar para 

5º e 6º de Primaria.  

Criterios de aplicación das medidas de atención á diversidade:  

Medidas ordinarias ( Art. 8, Decreto 229/2011) 

Adecuar a programación de aula é a primeira medida ordinaria de 

atención á diversidade e aplicarase sempre e en todos os grupos, xa que 

está dirixida a todo o alumnado. 

Actividades de reforzo e recuperación. Cando un alumno/a promociona 

con algunha materia pendente, ou nos casos de alumnado que permanece un 

ano máis no ciclo, despois de revisar os informes do curso anterior e 

facer a súa valoración inicial, o profesor/a de área que o recibe, 

elaborará un programa de reforzo de acordo coas orientacións establecidas 
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nas programacións de ciclo e que recolla as medidas curriculares e 

organizativas que se aplicarán nas propostas de reforzo e á avaliación 

do grao de consecución de ditas medidas. Trimestralmente farase unha 

avaliación da evolución do alumno/a e dos axustes introducidos no 

programa de reforzo.   

Cando o profesor/a da área pendente considere que o alumno ou 

alumna acadou unha avaliación positiva na mesma, comunicarao á 

secretaría do centro para que o recolla no Xade e na acta de avaliación 

correspondente. Así mesmo, farase constar nas observacións do boletín 

de notas para informar ao neno/a e a súa familia.  

Apoio do profesorado con dispoñibilidade horaria: será realizado 

por profesorado que a xefatura de estudos nomee a tal efecto, dentro do 

contexto da aula ordinaria. Será competencia da xefatura de estudos, en 

colaboración coa xefa do DO determinar os grupos susceptibles de recibir 

este apoio así como determinar o tipo do mesmo. 

Non se trata de ofrecer un tratamento especializado de intervención 

terapéutica, senón de axudar ao profesorado do grupo para que poida 

intervir máis eficazmente co alumnado en concreto dentro do contexto da 

aula ordinaria. Este apoio debe ser planificado conxuntamente polos dous 

profesores/as que interveñen, establecendo as funcións e tarefas a 

desenvolver co alumnado, aínda que de xeito flexible.  

Os apoios nas especialidades serán realizados por outro profesorado 

da mesma especialidade, se o horario llo permite. 

O desdobre de grupos é unha medida que será acordada pola xefatura 

de estudos en colaboración co profesorado implicado e co asesoramento do 

DO.As familias serán informadas da medida e de como se vai poñer en 

práctica. O desdobre afectará sempre a unha área instrumental 

(matemáticas ou lingua) e unha especialidade (en función da 

dispoñibilidade horaria) e os dous grupos nos que se divide a clase 

deberán ser heteroxéneos. 

Medidas extraordinarias (art. 9,decreto 229/2011)  

Cando a aplicación de medidas ordinarias non sexa suficiente para 

atender as dificultades do alumnado, a persoa titora presentará ante o 

Departamento de Orientación (a través da orientadora) a demanda de 

valoración dese alumno/a, acompañando esa petición escrita co informe do 

reforzo educativo levado a cabo na aula ordinaria por parte do profesor 

titor e/ou especialistas. A continuación seguirase o procedemento 

establecido. 
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Flexibilización do período de escolarización. Solicitarase nos 

supostos establecidos na normativa. 

Adaptacións curriculares (AC): A pertinencia da adaptación 

curricular e os elementos do currículo aos que vai afectar será decidida 

nunha reunión coordinada pola xefatura de estudos á que asistirá o 

titor/a, os profesores das materias obxecto de adaptación e a 

orientadora. O seu desenvolvemento levarase a cabo, agás casos 

excepcionais, no contexto educativo ordinario (grupo de alumnos/as de 

referencia). Revisaranse periodicamente conforme ao establecido na propia 

planificación da AC e polo menos unha vez ao remate do curso. 

Agrupamentos flexibles. Aplicaranse conforme ao establecido nas 

normas vixentes para estes casos. 

Escolarización combinada. Será preciso un ditame de escolarización 

conforme ao recollido na lexislación vixente. Esta modalidade de 

escolarización estará sometida a un proceso de revisión periódica por 

parte da xefatura do Departamento de Orientación, que será trimestral en 

educación infantil e, cando menos anual nas demais ensinanzas. Cando, a 

partir desa revisión, se conclúa que é necesario un cambio na modalidade 

de escolarización, deberá solicitarse á Xefatura Territorial 

correspondente que é quen resolve. Establecerase unha coordinación entre 

os dous centros para planificar, atender e avaliar a este alumnado, na 

que participará tanto o profesorado implicado coma o Departamento de 

Orientación. A organización do centro facilitará que esta coordinación 

sexa posible. 

Programas ou grupos de adquisición de linguas e/ou de adaptación 

de competencia curricular. Desenvolveranse nos centros que reúnan as 

condicións sinaladas pola Consellería e que conten coa autorización 

correspondente. 

Apoio do profesorado especialista en PT e/ou en AL. Esta medida 

aplícase cando a xefa do Departamento de Orientación (ante unha demanda), 

na súa valoración e informe, estime necesaria esta intervención dos 

especialistas. Neste caso, en colaboración co profesorado de apoio, 

elaborará unha proposta especificando: número de sesións, aspectos ou 

áreas a traballar e orientacións para levalo a cabo. A partir desta 

proposta o profesorado de PT e AL farán unha avaliación inicial 

individualizada do alumno/a para definir o seu plan de traballo. 

Para establecer o horario de atención do alumnado polo profesorado 

especialista en Pedagoxía Terapéutica e Audición e Linguaxe teranse en 
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conta os seguintes criterios prioritarios: 

1. Alumnado con NEE. 

2. Alumnado con AC, priorizando aqueles que teñan un maior 

desfase entre a súa idade cronolóxica e o currículo de 

referencia. 

3. Alumnado con NEAE. 

4. Alumnado con retraso escolar aos que previamente se 

lle teñen aplicado medidas de atención ordinarias 

(repetición, promoción por idade, RE por parte do titor). 

5. Alumnado procedente do estranxeiro con descoñecemento 

do idioma, tendo en conta a lei, a idade e os recursos 

dispoñibles no centro. 

6. Alumnado con necesidades educativas transitorias nas 

áreas instrumentais. 

Para a distribución horaria do alumnado será tido en conta o 

diagnóstico, o grao de discapacidade e o informe psicopedagóxico 

realizado polo DO. 

A atención destes especialistas será por norma xeral dentro da 

aula ordinaria. Cando sexa precisa a atención fóra da aula ordinaria, 

buscarase a optimización do reforzo co horario do grupo. 

Para o establecemento dos apoios en aula consensuarase entre os 

profesionais implicados para ter en conta os momentos do horario do 

grupo nos que se imparte a materia obxecto de dificultade. 

No caso de alumnado que precisa atención individualizada fóra da 

aula, respectaranse (agás excepcións) as distintas especialidades e 

materias nas que poden levar o ritmo da aula. A atención fóra da aula 

conta coa información e autorización da familia. 

O alumnado que pode precisar unha actuación inmediata con 

atención puntual por problemas de conduta (técnicas de modificación 

condutual, como tempo fora) deberase aplicar o horario correspondente 

á dispoñibilidade horaria do profesorado. 
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6. Concreción da actuación dos distintos profesionais en 

relación coas medidas deseñadas para o centro 

Equipo Directivo 

 Responsabilizarse do cumprimento das actuacións establecidas 

a nivel de centro. 

 Elaborar o calendario horario do profesorado con 

dispoñibilidade horaria para os apoios e os grupos 

susceptibles de recibir este. 

 Organizar os desdobres de grupos, se os houbese. 

 Recoller os programas de recuperación dos alumnos/as con 

materias pendentes, así como actualizar os resultados da 

avaliación no XADE. 

 Coordinar as reunións para decidir a pertinencia ou non da 

elaboración de AC. 

 Autorizar as medidas extraordinarias que sexan da súa 

competencia. 

Xefatura do DO 

 Atender ás demandas de valoración presentadas ante o 

Departamento. 

 Realizar as avaliacións psicopedagóxicas cos informes 

correspondentes, así como a súa revisión e/ou actualización. 

 Propoñer as intervencións do profesorado de PT e AL. 

 Facer as revisións periódicas dos casos de escolarización 

combinada. 

 Colaborar na planificación e desenvolvemento das medidas 

ordinarias e/ou extraordinarias que precisan a súa 

intervención ou asesoramento. 

 Manter comunicación e colaboración cos servizos externos 

que actúen sobre o alumnado do centro para realizar a 

coordinación e seguimento das distintas actuacións. 

 Solicitar a intervención do Equipo de Orientación Específico 

cando sexa preciso ou doutros órganos de intervención: saúde 

mental, servicios sociais... 

 Colaborar cos titores no desenvolvemento das medidas 
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contempladas no Plan de Acción Titorial. 

 Trasladar información relevante sobre o alumnado con NEAE 

nos casos de cambio de centro. No caso de final de etapa e 

paso ao instituto, o orientador dará traslado ao orientador 

do centro receptor. 

Profesorado titor e de área 

 Realizar a avaliación inicial a comezos de cada curso, coa 

finalidade de adecuar as ensinanzas de cada materia ás 

características do alumnado. 

 Poñer en práctica as actuacións recollidas no plan de acción 

titorial. 

 Adecuar a programación de aula á diversidade. 

 Participar na elaboración e aplicación doutras medidas de 

atención á diversidade (ordinarias e/ou extraordinarias) 

conforme ao estipulado para cada unha. 

 Comunicarse coas familias. 

 Coordinarse co equipo de profesores que interveñen no seu 

grupo. 

 Coordinarse coa orientadora cando exista intervención do 

Departamento de Orientación. 

 Elaborar os programas de reforzo para o alumnado que 

promociona con materias pendentes. 

 Participar nas sesións de avaliación valorando o progreso do 

grupo e de cada alumno/a, así como das medidas aplicadas ou 

da necesidade de aplicar outras. 

 As medidas de reforzo educativo debe elaboralas o mestre/a 

que imparta a área ou materia do alumnado que necesite esa 

medida, co coñecemento do profesorado titor, e este informar 

a xefatura de estudose a nai, pai ou persoas titoras legais 

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 deseñado polo 

departamento de orientación do centro docente, que será 

arquivado segundo o procedemento establecido polo centro. 
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Profesorado especialista en PT e AL 

 Colaborar, xunto co xefe do DO. E o titor/a do 

alumno/a, na organización de atención do alumnado con 

necesidades específicas de apoio educativo. 

 Elaborar e poñer en práctica o plan de intervención co 

alumnado atendido.  

 Recoller información trimestralmente e elaborar un informe 

escrito ao final de curso sobre cada un dos casos atendidos. 

 Coordinarse cos titores para o seguimento do alumnado ao que 

atenden. 

 Manter reunións de coordinación coa orientadora para 

planificar e facer o seguimento dos seus apoios. 

 Participar nas sesións de avaliación do alumnado ao que 

atenden. 

Persoal coidador 

 Priorizarase o desenvolvemento de funcións de hixiene e 

coidado persoal daquel alumnado que careza dun grao de 

autonomía suficiente. 

 Colaborar no desenvolvemento de programas de adquisición 

de control de esfínteres para a mellora da autonomía persoal 

en nenos con nee e que non o teñan adquiridos. 

 Desenvolvemento da función de vixilancia nos momentos de 

recreo . 

 Atención nas entradas e saídas do centro. 

 Participar, tras a debida convocatoria, nas reunións nas 

que se aborden temas relacionados co alumnado que atende 

colaborando nas liñas de coordinación establecidas polos 

equipos docentes e polo departamento de orientación. 

 A ratio máxima de persoal auxiliar coidador e alumnado con 

necesidades educativas especiais será 1/6. 

 O horario será elaborado polo equipo directivo co 

asesoramento da xefatura do do.
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7. Mecanismos de coordinación e colaboración internos, con 

outras etapas educativas e cos centros adscritos 

Cumprimos coas reunións periódicas establecidas para os distintos 

órganos de coordinación: equipos de ciclo, equipos de Dinamización, 

Departamento de Orientación, Comisión de Coordinación Pedagóxica, 

Claustro e Consello Escolar. 

Realizamos tamén as seguintes coordinacións: 

 Unha reunión semanal do Departamento de Orientación para 

favorecer a coordinación entre o profesorado especialista de 

PT e AL coa xefa do Departamento de Orientación. 

 Nos cambios de etapa ou ciclo, reunións coordinadas pola 

xefatura de estudos, a principios de curso para intercambiar 

información. 

 Para os casos de alumnado con necesidades educativas especiais 

xa escolarizados no centro e que cambien de etapa, ciclo e/ou 

titor/a, o Departamento de Orientación fará unha reunión 

(antes do inicio das clases) para planificar os recursos 

materiais e humanos que van ser necesarios para atendelos, 

facilitando información sobre o tipo de trastorno, 

coordinando actuacións e planificando o seguimento. 

 Realizaranse tamén reunións da orientadora con todo o 

profesorado implicado na atención ao alumnado con necesidades 

específicas de apoio educativo. 

 Sesións trimestrais de avaliación en todos os niveis, así como 

a sesión de avaliación inicial nos primeiros niveis de cada 

ciclo, coordinadas polos titores. 

 Reunións co IES Miraflores, ao que está adscrito o colexio 

para intercambios de información e coordinacións, sempre que 

se considere oportuno e polo menos unha vez ao final de cada 

curso para preparar o cambio de etapa do alumnado de 6º de 

Educación Primaria. Con isto proporcionarase información 

sobre o alumnado que se incorpora ao IES a fin de prever a 

atención educativa máis adecuada. 

 Ao final de curso existirá unha reunión dos correspondentes 

titores/as de 6º, orientadoras do CEIP e IES e xefatura de 
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estudos do IES para intercambio de información sobre o 

alumnado que comeza no instituto.  

 O alumnado de 6º de Primaria realizará unha visita ao 

instituto en horario lectivo para unha primeira toma de 

contacto e para que coñezan as dependencias. 

8. Canles de colaboración coas familias do alumnado e cos 

diferentes servizos externos ao centro 

É moi importante que as nais, pais ou titores e titoras legais do 

alumnado se impliquen en todas aquelas medidas destinadas ao 

desenvolvemento integral dos nenos e nenas e compartan o esforzo que se 

realiza dende o centro, de cara a conquerir a formación de homes e 

mulleres libres, ben formados e coa máxima potenciación das súas 

capacidades. 

 A canle oficial de vía de comunicación co profesorado realízase a 

través da plataforma corporativa Abalar, onde se pode pedir titoría co 

titor especialista ou especialistas. Para comunicarse coa xefa do 

Departamento de Orientación pode realizarse a través do correo 

corporativo, o mail do centro ou vía telefónica. 

Para conseguir este obxectivo lévanse a cabo unha serie de 

actuacións que están recollidas en distintos documentos do centro (PE, 

PXA, etc.) e que poden resumirse en: 

 Colaboración coa ANPA na organización de actividades 

culturais, deportivas e extraescolares, e tamén para 

adquisición de material para o centro. 

 Autorización da utilización das instalacións do centro pola 

ANPA, para actividades culturais e deportivas que non teñan 

ánimo de lucro nin que sexan discriminatorias (requírese a 

autorización da dirección do Centro). 

 Favorecemento das participacións das familias nos órganos nos 

que teñen legalmente establecida a súa representación. 

 Reunións de titoría ao inicio do curso escolar, con todas as 

familias. 

 Horario de atención individual ás familias, por parte do 

profesorado, os luns pola tarde. Inclúese tamén aquí, os 

contactos que se poden establecer con profesionais 
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particulares que atendan ao noso alumnado. 

 Realización de determinadas conmemoracións ao longo do curso, 

nas que se pide especificamente, e de diferentes xeitos, a 

colaboración das familias (Samaín, Entroido, Letras 

Galegas,...). 

Mantemos tamén colaboración con outros servizos externos ao centro, 

como son: 

 Concello, participando na proposta de actividades 

extraescolares que ofertan ao centro e divulgando entre a 

comunidade escolar as actividades que organizan. 

 A rede de Bibliotecas Municipais coa que colaboramos para 

organizar e/ou participar en varias actividades ao longo do 

curso.  

 Centro Municipal de Servizos Sociais. 

 Outros servizos que actúan sobre o alumnado do centro 

(Hospital Materno Infantil, Aspace, Aspanaes, etc.) 

 Co Equipo de Orientación Específico.  
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9. Protocolos para a solicitude e /ou autorización das medidas 

extraordinarias 

Como xa se mencionou no apartado 5, a aplicación de medidas 

extraordinarias implica, entre outras cousas, a intervención directa da 

xefatura do Departamento de Orientación 

Para solicitar esta intervención é preciso presentar, perante o DO, 

a solicitude que figura como ANEXO debidamente cuberta. Se fose preciso 

realizar unha avaliación psicopedagóxica, informarase aos pais por 

escrito , solicitando o seu visto bo, co modelo que figura como ANEXO. 

Tamén se dará esta información con acuse de recibo para calquera 

intervención fóra da aula, co modelo do ANEXO. 

A información de cada unha das outras medidas que proceda aplicar, 

despois da valoración e informe da orientadora, seguirá o procedemento 

establecido para cada caso no apartado 5, ou na normativa que corresponda. 

10. Procesos de seguimento, avaliación e mellora do plan 

A avaliación deste plan realizarase ao final de cada curso por parte 

do Departamento de Orientación, nunha memoria que recollerá a 

implementación do plan, e de ser o caso, as pertinentes propostas de 

mellora. Esta memoria incorpararase á memoria do Departamento de 

Orientación e, en consecuencia, á memoria anual do centro. Dita memoria 

debe ser enviada á Inspección antes do 10 de xullo de 2021, como corrobora 

a Orde do 19 de maio de 2021, que regula o calendario escolar 2021-2022 

na comunidade Autónoma de Galicia. 

Para a realización dita memoria teranse en consideración: 

 Datos dos diferentes niveis, aportados polos coordinadores. 

 Datos aportados polo profesorado de Pedagoxía Terapéutica, de 

Audición e Linguaxe e polo profesorado responsable dos 

reforzos educativos. 

 Datos aportados polo equipo directivo. 

 Datos aportados pola persoa que exerce a xefatura do DO. 



 

11. Anexos 
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DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

 

 

 

 

DATA SOLICITUDE:............................................................................. 

 

NOME: …................................................................................................ 

 

Marca cun X:            

Alumno       Profesor/titor  Familia    Externo:.................... 

 

 

MOTIVO DA SOLICITUDE:................................................................................. 

 

EXPLICACIÓN DA DEMANDA/SOLICITUDE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS IMPORTANTES A TER EN CONTA: 
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                       DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 

 

D.//Dna........................................................................................... 

 

con NIF nº ..........................................en calidade de PAI / NAI / TI 

 

TOR LEGAL, do alumno/a ............................................................. 

 

 

 Autorizo 

 

 Non autorizo 

 

Ó/Á  xefe/a do Departamento de Orientación, a desenvolver a 

 AVALIACIÓN PSICOPEDAGÓXICA pertinente, para determinar as me-

didas psicopedagóxicas máis axeitadas para o/a   alumno/a. 

 

 

 

Asdo:  O Pai / nai / titor legal 
 

 

 

 

 

           En Oleiros, a  ................. de .................... do ano 20....... 
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DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

INFORMACIÓN E CONFORMIDADE SOBRE INTERVENCIÓN ESPECIALISTAS 

 

 

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

dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas 

establecidas la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Maio, de educación, establece no seu artigo 9 a 

posibilidade de ofrecer como medida extraordinaria de atención á diversidade a atención por 

parte de especialistas en pedagoxía terapéutica e/ou audición e linguaxe. 

 

Don/a......................................................................................... , nai/pai ou titor legal do/a 

alumno/a......................................................................................................, matriculado/a no 

curso.................. de  ......... do CEIP Plurilingüe da Rabadeira. 

 

MANIFESTO ESTAR INFORMADO/A E DOU O MEU CONSENTIMENTO para que 

meu fillo/a reciba apoio por parte dun/ha especialista en pedagoxía terapéutica/audición e 

linguaxe e para que conste asino a presente autorización. 

 

 Estou de acordo 

 Estou en desacordo 

 

Oleiros,  ....... de ……………… de 20 
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INFORME DE DERIVACIÓN 
 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
 

Dado o contacto que o titor/a ten co alumno/a, considérase moi valiosa a 
información e opinión previa que poida achegar. Co fin de facilitar e estruturar esta 
información, agradécese a cumprimentación desta escala.  

APELIDOS E NOME   

DATA DE NACEMENTO   CURSO/ GRUPO:  

TITOR/A   

DATA   

 

 
MOTIVO FUNDAMENTAL POLO  QUE SE REMITE A ESTE DEPARTAMENTO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Rúa do Ensino, 3 

15173 Oleiros – Santa María (A Coruña) 

Tel.: 881 960270  

Fax: 881 960278 

e-mail: ceip.rabadeira@edu.xunta.es 

http://www.edu.xunta.es/centros/ceiprabadeira

/ 

     

 
 C.E.I.P. Plurilingüe Da Rabadeira  

 

 

1.- Profesor/a que realiza a petición_________________________________________ 
2.- Datos do alumno/a sobre o que se demanda a intervención: 

-Nome e apelidos_________________________________________________ 
-Curso no que está o alumno/a_______  
-Repite este curso? Sí □  Non □ 
-Repetiu algún curso? Sí □ Non □ Cal? ___________ 
-Estivo escolarizado neste centro en infantil? Sí □ Non □  
No caso en que non fose así especificar de que centro ven, e con que idade se 
escolarizou neste centro: ___________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 
3.- En canto á demanda: (empregar o revés da folla se fose necesario) 
         -Como é o seu rendemento en lectura, escritura, numeración, cálculo e resolución 
          de problemas? (Para profesorado de Primaria ) 
         -Como é a súa autonomía persoal, desenvolvemento da linguaxe, adquisición de 
          aprendizaxes? (Só para profesorado de Infantil 
          

 

 

 

 
           -Na túa asignatura, como é o seu rendemento escolar (sinalar as 
          asignaturas)? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         -Como é o seu rendemento noutros aspectos escolares? Organización de 
          cadernos, anotar deberes, traer os deberes feitos,…). 
 

 

 

 

 

 

 
-  Presenta o alumno/a dificultades de atención, de hiperactividade ou de 

impulsividade? (Podes describir brevemente en que consisten estas dificultades 
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-No caso que sinalaras algunha das dificultades anteriores, ben de atención, 
hiperactividade ou ben de impulsividade, aféctanlle no seu funcionamento diario? (Na 

aprendizaxe, na relación cos compañeiros/as,…) 
 

 

 

 

 

 

 

 
-Adoptache algunha medida con este alumno/a? Que resultados obtiveches? 
 

 

 

 

 

 

 

 
-Sobre a familia do alumno/a, podes facilitar algunha información referente aos 
seguintes aspectos: colaboración co profesorado, se son conscientes das dificultades, 
capacidade de colaboración, que expectativas teñen ou outro aspecto que consideres 
significativo 
 

 

 

 

 

En Oleiros, a _____ de __________________ de 20__ 
      

                                           O/A TITOR/A: 

  



 

Rúa do Ensino, 3 

15173 Oleiros – Santa María (A Coruña) 

Tel.: 881 960270  

Fax: 881 960278 

e-mail: ceip.rabadeira@edu.xunta.es 

http://www.edu.xunta.es/centros/ceiprabadeira

/ 

     

 
 C.E.I.P. Plurilingüe Da Rabadeira  

 

 

 

Don/dona......................................................................................................... 

  

Pai/nai da alumna........................................................................................... 

 

manifesta estar de acordo coa intervención do E.O.E.  Esta levarase a cabo,  

 

no caso que vostede o autorice, no propio Centro e polo persoal destinado ó  

 

efecto pola Consellería de Educación. 

 

 

 

 

                         Oleiros,       de                      de 202 . 

 

 

 

  

 

                         Asdo: 
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Don/a .............................................................................................................. 

 

pai /nai / titora do alumno............................................................................... 

 

escolarizado no nivel............, autorizo para que o meu fillo/a  reciba apoio 

 

 fóra da aula.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Oleiros ..... de ...........................do 2021 

 

 

 

 

    

 

                                Asdo: 

 

 

 

 
 

MODELO DE INFORME INDIVIDUAL FINAL DE CURSO SOBRE AS MEDIDAS DE REFORZO EDU-

CATIVO (RE) (O. 8/9/2021) 
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CURSO: 20 .... – 20 ....  

DATOS DA/O ALUMNA/O:  

APELIDOS: ..................................................................................... NOME: ....................... .......................................... 

DATA DE NACEMENTO: ................................. CURSO: .....................  

ETAPA:  

Infantil: □ Nivel: .......................     Primaria: □ CICLO: 1º: □ 2º: □ 3º: □ 

 

ÁREA OU MATERIA NA QUE RECIBE REFORZO EDUCATIVO.  

 

DATOS DO REFORZO EDUCATIVO:  

DATA DE COMEZO DO RE: ...................................  DATA DE REMATE DO RE: 

...................................  

 

MOTIVO DA APLICACIÓN DA MEDIDA (Risca onde proceda)  

□ Materia/s pendente/s do curso anterior  

□ Repetición de curso 

□ Non acada os obxectivos plantexados para o curso/trimestre 

 

NECESIDADES EDUCATIVAS QUE PLANTEXA E DIFICULTADES OBSERVADAS 

□ Dificultades de comprensión  

□ Dificultades na planificación e organización do estudo  

□ Dificultades no razoamento lóxico-matemático  

□ Falta de motivación e interese pola materia  

□ Déficit de atención e hiperactividade (TDAH) 

□ Altas Capacidades Intelectuais 

□ Atraso Madurativo 

□ Incorporación tardía ó sistema educativo  

□ Dislexia  

□ TEA 

□ Discapacidade 

□ Outras 

 

 

DESCRICIÓN DAS MEDIDAS DESENVOLVIDAS: 

 

MEDIDAS 
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ADAPTACIÓNS DE CENTRO E AULA (A.43 da Orde do 8 de setembro de 2021) 

Localización na aula 

Ubicación da/o alumna/o (preto da mesa do/a docente e/ou alumnado que pode axudar, lonxe 

de distractores –portas, ventas, lugares de tránsito-).  

 

ADAPTACIÓNS NA METODOLOXÍA (A.45 da Orde do 8 de setembro de 2021) 

Promover a súa participación con preguntas.  

Alternar actividades teóricas con traballo práctico (individual, en grupo), búsqueda de 

información, exposicións. 

 

Facilitarlle material escrito para evitar tomar apuntes ou copiar.  

Promover o traballo en equipo, cooperativo e con grupos heteroxéneos  

Facilitarlle máis tempo para rematar as tarefas de clase.  

Utilizar frases curtas e claras nas explicacións.  

Presentar a idea principal ao principio da explicación.  

Achegarnos á súa mesa e continuar alí a explicación.  

Utilizar reforzos e apoio visual na instrucción oral.  

Planificar actividades con diferentes niveis de dificultade.  

Incluir tarefas para a casa con actividades que persigan o afianzamiento e consolidación de 

contidos básicos da materia. 

 

Incluir actividades de recuperación de aprendizaxes non acadados.  

Facilitarlle materiais escritos con resumos, esquemas e vocabulario previo para permitirlle 

acceder á comprensión dun tema. 

 

Flexibilizar os plazos na entrega de traballos.  

Promover a titoría entre iguais  

Usar e reclamar o contacto visual.  

Supervisión do uso da axenda escolar.  

Deseñar traballos por proxectos  

Medidas para mellorar a súa motivación e autoestima 

Fraccionar o traballo en tarefas curtas (Ex: en vez de pedirlle resolver 6 exercicios e corrixir ó 

final, solicitarlle que faga 2 e corrixir e reforzar). 

 

Utilizar reforzos positivos para motivar (eloxios públicos e privados, colocar os seus traballos  
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no tableiro, anotacións positivas na axenda para enviar á casa…). 

Procurar supervisar frecuentemente as tarefas para reconducir no caso de distraccións ou 

felicitar no caso de que se estea executando. 

 

Reforzar por ter rematadas as tarefas ben feitas, describindo a calidade do traballo( “boa 

letra”, “gardaches os marxes”, acordácheste dos acentos”...). 

 

ADAPTACIÓN DAS FORMAS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN (A.46 da Orde do 8 de 

setembro de 2021) 

Medidas para exames ou probas escritas 

Exames escritos con preguntas breves, cerradas, claras e con vocabulario sinxelo, evitando as 

dobre negativas. 

 

Separar as cuestións dunha pregunta en apartados claramente diferenciados.   

Avaliar contidos mediante entrega de traballos ou exposións   

Incluir preguntas con diferentes tipos de resposta: V/F, resposta múltiple, curtas…  

Pedir que se revisen os traballos e os exames antes de entregalos.  

Complementar os exames escritos de forma oral cando se observan que está incompletos.  

Asegurarse de que comprende as preguntas para poder contestalas e asegurarse de que está 

contestando correctamente.  

 

Remarcar a parte máis salientable das preguntas nas probas escritas.   

Flexibilidade coa ortografía nos exames escritos.  

Adaptar o formato da proba escrita: tipo de letra, tamaño, interliñado…   

Entregar as preguntas dun exame en pequenas dosis para minimizar a ansiedade que lle produce.  

Incluir preguntas con diferentes graos de logro.  

Complementar a avaliación con outros instrumentos: cadernos de clase, rúbricas, observación, 

entrega de deberes, traballos, exposcións. 

 

Plantexar fórmulas de avaliación complementarias á proba escrita (exames orais, proxectos, 

traballos, seguemento diario, …) 

 

 

Temporalización  

  □ 1º trimestre   □ 2º trimestre   □ 3º trimestre 
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Quen ofrece ese reforzo?  

□ Profesorado da materia directamente (A.48 da Orde do 8 de setembro de 2021) 

□ Profesorado con dispoñibilidade horaria (A.48 da Orde do 8 de setembro de 2021) 

□ Desdobre (A.8 do Decreto 229/2011) 

□ Profesorado de apoio (PT/AL) (A.57 da Orde do 8 de setembro de 2021) 

 

Asdo: O profesorado que realizou o reforzo  

 

................................................................. 
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VALORACIÓN FINAL DAS MEDIDAS DE REFORZO EDUCATIVO (RE) EN TÉRMI-

NOS DE EFICACIA: 

 

MATERIA SATISFACTORIA 

Acadáronse os 

obxectivos 

previstos. 

INSATISFACTORIA 

O RE foi eicaz, pero 

insuficiente. 

É PRECISO 

CONTINUAR 

COA MEDIDA 

NO PRÓXIMO 

CURSO? 

SI/NON 

É PRECISO 

IMPLEMENTAR 

NOVAS MAD 

NO PRÓXIMO 

CURSO? (ACS, 

Plan de reforzo e 

recuperación da 

materia.. 

     

     

     

     

     

 

O alumno/a promociona de curso?   SI NON 

 

 

    Oleiros,  de           de  2022 

 

 

 

    Asdo: A persoa titora 
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MODELO DE INFORME INDIVIDUAL FINAL DE CURSO SOBRE AS MEDIDAS DE 

APOIO EDUCATIVO  

(O. 8/9/2021) 

   
CURSO: 20 .... – 20 .... 

DATOS DA/O ALUMNA/O:  

APELIDOS: ......................................................................................... 

NOME: ................................................................. DATA DE NACEMENTO: ................................. 

CURSO: .....................  

 

ETAPA:  

Infantil: □ Nivel: .......................  

Primaria: □ CICLO: 1º: □ 2º: □ 3º: □  

 

Por cada profesorado especialista en Pedagoxía Terapéutica e/ou en Audición e Linguaxe.  

1. DATOS DO PROFESORADO:  

APELIDOS: ................................................................................................ 

NOME: .............................................................  

 

2. DATOS DAS MEDIDAS DE APOIO:  

ÁREA/S OU MATERIA/S NA QUE RECIBIU APOIO: .....................................  

DATA DE COMEZO DO APOIO: .................  

DATA DE REMATE DO APOPIO: ................................  

HORARIO SEMANAL E MODALIDADE DO APOIO REALIZADO  

(especificar día/s da semana, horario e modalidade, dentro da aula ordinaria e fóra 

dela): ....................................................................................................................................................

.............................................. ........................................................................................................... 

DATOS DA AVALIACIÓN INICIAL 

DESCRICIÓN DAS MEDIDAS DE APOIO:  

a) Tipo de tarefas 

realizadas: ................................................................................................................. ................................. .....................

............................................................................................................................................................................ ......... .....

.................................................................................................................................................................  
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b )Principais materiais 

usados: ..................................................................................................................... .......................... ..............................

.......................................................................................................................................... ............................ ....................

...........................................................................................................................................................  

c) Horario ou frecuencia de coordinación co profesorado da área ou da 

materia: ................................................................. .................................... ......................................................................

.....................................................................  

d) Horario ou frecuencia de coordinación co profesorado 

titor: ............................................................................................. ................................................................................... .

...........................................................................................  

e) 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): .................................................................................................................. ......................................................

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

…………………. 

 

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

 

O/A XEFE/A DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN   O/A PROFESOR/A QUE REALIZOU O  

                                                                                                                    APOIO 

 

 Asdo.: .................................................................                            Asdo:    ........................................................                                 
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INFORME PSICOPEDAGÓXICO E ACTUALIZACIÓN ANUAL 

DOS INFORMES DE PT E AL 

 

1.  DATOS PERSOAIS DO ALUMNO. 

   

Apelidos e nome:  
Data de nacemento:  
Data de avaliación: 

Idade: 

Nivel:  

MOTIVO:  
 

2.  DATOS FÍSICOS E DE SAÚDE 

  

3.  DATOS PSICOSOCIAIS 

 Nivel de madurez intelectual:  
Personalidade:  
Adaptación persoal e social:  

 

4.  DATOS DO CONTORNO SOCIO-FAMILIAR 

   

 

5.  DATOS DO CONTORNO ESCOLAR 

  

 

 

 

 PROBAS APLICADAS 
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 RESULTADOS OBTIDOS 

    

 

6.  NECESIDADES EDUCATIVAS QUE PRESENTA 

  

7.  CONCLUSIÓNS 

   

 

8.    SEGUIMENTO DA ESCOLARIZACIÓN 

   

Asdo: 

9. ALTA EN AL OU PT 

 

A Orientadora. 
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FICHA DE SEGUIMENTO DO  PLAN XERAL  DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

 

 

 

Actuacións realizadas Conseguido 
Non 
conseguido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

 


