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 CRITERIOS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO E 

PEDAGÓXICO 

 

 

1.-CURSO Ó QUE SE DEBE INCORPORAR UN ALUMNO: 

     O alumno que se incorpora ó novo sistema educativo escolarizarase no curso que lle 

corresponde pola súa idade, (aínda que pola información recollida, se presupoña un gran 

desfase curricular ou non se poida determinar cales son os seus coñecementos porque 

non fala as nosas linguas), así como o nivel máis axeitado para dar resposta ás súas 

necesidades educativas. En ningún caso se producirá a incorporación nun curso inferior 

ós dous anteriores ó que lle corresponde por idade. 

 

 

2.-VALORACIÓN INICIAL: 

Obxectivo: 

 Diagnosticar as necesidades educativas do alumnado para diseñar un plan de 

actuación individualizada. 

     Correspóndelle ó titor e ó mestre de reforzo lingüístico realizar a avaliación inicial, 

coa axuda da orientadora; se fose preciso realizar unha  avaliación psicodiagnóstica (no 

caso de apreciar outras necesidades educativas especiais, ademais das asociadas á súa 

condición de estranxeiro), realizaríaa a orientadora.      

 

Aspectos que debe contemplar: 

Datos persoais, médicos, familiares, académicos e outros que se consideren de interese. 

(Anexo I) 

 

 

3.- MEDIDAS DE ATENCIÓN ESCOLAR: 

   As medidas de atención escolar ó alumnado inmigrante incluirán, ademais da acción 

titorial e as establecidas para a atención á diversidade, outras de tipo curricular e 

organizativo. 
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 De tipo curricular: 

-Reforzo educativo. 

                  -Adaptacións curriculares. 

                        -Flexibilización da idade. 

 

 De tipo organizativo, que se levarían a cabo mediante agrupamentos flexibles, 

que terán carácter temporal e serán autorizados pola delegación, logo de 

solicitude da dirección do centro e informe da inspección educativa. A familia ten 

que estar informada previamente): 

                    -Grupos de adquisición das linguas. 

                    -Grupo de adaptación da competencia curricular. 

 

Grupos de adquisición das linguas: 

     Destinados ó alumnado que descoñeza ámbalas dúas (galega e castelá). Tempo 

máximo: un trimestre. (Con autorización da Inspección, pode prolongarse).     

     O alumnado que forme parte dun destes grupos debe pertencer á mesma etapa 

educativa (en Infantil só se desenvolverán excepcionalmente) independientemente do 

curso ou ciclo. 

     O horario semanal máximo de pertenza a un destes grupos será de cinco periodos 

lectivos no último curso de Educ. Infantil, dez nos dous prmeiros cursos de Primaria e 

vinte nos restantes cursos de Primaria. 

     Coa finalidade de facilitar a integración escolar e social do alumno, este permanecerá 

co seu grupo clase nas materias de educación física e educación artística.  

     No caso de alumnado do último curso de Infantil e de 1º e 2º de Primaria, ademais 

das actividades que desenvolvan no grupo de adquisición das linguas, tamén realizarán na 

súa aula ordinaria actividades de apoio á aprendizaxe da lingua.  

 

Grupos de adaptación da competencia curricular: 

     Son agrupamentos flexibles que pretenden, a través dunha atención individualizada, o 

progreso na competencia curricular. 

Pertence a este grupo o alumnado –unicamente de segundo e terceiros ciclos de 

Primaria- que presente un desfase curricular de dous ou máis cursos con respecto ó que 
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lle correspondería pola súa idade. O horario semanal máximo será de 8 periodos e 

faranse coincidir coas materias de carácter instrumental. A pertenenza a estes grupos 

pode extenderse a todo o curso escolar. 

 

Adaptación curricular: realizarase cando na competencia curricular haxa unha 

diferencia de dous ou máis cursos ó que lle correspondería por idade. Só se levarán a 

cabo no segundo e terceiro ciclos de Primaria. 

 

Exención de Lingua Galega: O alumnado de 3º curso, ou posteriores, que proceden de 

fóra de Galicia, poden quedar exentos da área de Lingua Galega durante un máximo de 

tres anos consecutivos. Non obstante, a exención só afecta á avaliación, xa que deben 

asistir ás clases correspondentes. 

 

 

4.- AVALIACIÓN CONTÍNUA: 

A avaliación contínua do alumnado inmigrante non ten porque ser diferente a do resto do 

alumnado, pero tendo en conta as súas peculiaridades específicas débense valorar tamén 

outros factores, como: 

     -A participación en situacións significativas relacionadas coa actividade escolar: 

actitude de escoita, aportación de opinións, esforzo por falar correctamente...  

     -A implicación no traballo do grupo, adquisición progresiva de hábitos, 

responsabilidade, autonomía.... 

     -A asistencia, a realización dos traballos para a casa...  

A avaliación debe partir do nivel inicial do alumnado e debe facer referencia ó progreso 

individual sen comparalo co resto da clase. 

 

 

5.- PLAN DE INTERVENCIÓN INDIVIDUAL: 

A condición de estranxeiro non convirte a ninguén nun suxeito susceptible de medidas de 

atención á diversidade; necesita, sin embargo, un programa de intervención que lle 

facilite a aprendizaxe das linguas da comunidade, a integración no grupo e que guíe o seu  

proceso de aprendizaxe. 
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No plan de intervención detallaránse os seguintes aspectos: 

1.- Obxectivos e aprendizaxes que hai que reforzar e lingua ou linguas nas que se 

realizarán. 

2.- Tarefas: 

-para realizar dentro da aula: en qué áreas, qué tipo de apoios (humanos e/ou materiais: 

adaptación do material escolar, libros en lingua familiar...) 

-para realizar fóra da aula: áreas e contidos que se van traballar, persoas que intervirán...  

3.- Periodos nos que se vai distribuir o proceso. 

4.- Actuacións de carácter titorial para favorecer a integración. 

5.- Criterios, procedementos e calendario para o seguimento e avaliación do plan de 

traballo por parte de tódolos axentes que interveñen. 

 

 

O plan individual debe revisarse periódicamente. 

 

 

 

 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

-UDICOM : 11unidades (Poden baixarse de internet) 

-EDIT. EDINUMEN: Prisma 

-MIS PRIMEROS DÍAS.- SGEL 

-Diccionarios 

-MEC: CD “El español es fácil”  
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ANEXO III.I: RECOLLIDA DE INFORMACIÓN INICIAL (ALUMNADO 

INMIGRANTE) 

 

CENTRO______________________________________ CURSO ESCOLAR________ 

 

DATOS PERSOAIS: 

Nome e apelidos_________________________________________________________ 

Data de nacemento_______________________________________________________ 

Domicilio____________________________________________Teléfono:___________ 

Nacionalidade: ___________________________ Lingua de orixe: _________________ 

Tempo de residencia en España: _____________________________________________ 

 

DATOS MÉDICOS: 

Problemas de saúde: 

 

Vacinas: ________________________________________________________________ 

Datos evolutivos destacables: _______________________________________________ 

 

 

DATOS FAMILIARES: 

Nome do pai: ____________________________________________________________ 

Idade: ____________ Estudios: _________________ Profesión: ___________________ 

Nacionalidade: ______________________ Tempo de residencia en España:__________ 

 

Nome do nai: ____________________________________________________________ 

Idade: ____________ Estudios: _________________ Profesión: ___________________ 

Nacionalidade: ______________________ Tempo de residencia en España:__________ 

 

Irmáns: ________________________  Lugar que ocupa: _________________________ 

Composición actual do núcleo familiar: _______________________________________ 

Domicilio familiar: __________________________________ Teléfono: ____________ 

Lingua(s) familiar: _______________________________________________________ 
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A familia entende e/ou fala o galego e/ou o castelán (sublíñese o que proceda).  

 

DATOS ACADÉMICOS: 

Anos e nivel de escolarización no seu país de procedencia: ____ 

¿Estivo escolarizado anteriormente?   SI  NON    

¿Canto tempo e onde? 

Nivel de coñecemento da súa lingua: 

Nivel de coñecemento da lingua galega: 

Expresión oral:                                 Comprensión oral:                 

Expresión escrita:                            Comprensión escrita:  

Coñecementos doutras linguas: 

Solicitude da exención de lingua galega: SI    NON 

Nivel de competencia curricular noutras áreas: 

Medidas de atención á diversidade aplicadas anteriormente: 

 

OBSERVACIÓNS: 


