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1. Introdución 
A  atención á diversidade é un principio fundamental do actual modelo educativo. Este 
principio require unha educación integradora que recoñeza a diversidade da poboación 
escolar. 

Neste contexto, o proxecto do centro asume a diversidade como factor inherente a todo 
grupo humano e baséase nun modelo de escola integradora, tolerante e inclusiva, na que se 
recoñece a heteroxeneidade como un factor positivo e enriquecedor no marco da calidade 
educativa. 

O recoñecemento das diversidades existentes (capacidades, motivación, intereses, ritmos, 
valores culturais...) constitúen o punto do que partimos para evitar que as diferenzas se 
convertan en elementos xeradores de desigualdades e desvantaxes entre o alumnado. 

Esta diversidade fai necesario un axuste das intervencións educativas ás necesidades reais do 
noso alumnado. Este reto permanente consiste en ser quen de ofrecer a cada alumno e 
alumna a axuda pedagóxica que precise, axustando a intervención educativa á súa 
individualidade como persoa. 

O principio de atención á diversidade entendémolo desde os seguintes fundamentos: 

 As diferenzas individuais no proceso de aprendizaxe constitúen un aspecto da condición 
humana. A diversidade é, polo tanto, unha característica de todo o alumnado e non só 
duns poucos. 

 Todo o alumnado necesita axudas psicopedagóxicas ao longo da súa escolarización, ben 
sexan de tipo persoal ou material, co obxecto de conseguir as fins da educación. Polo 
tanto, o factor que marca as diferenzas será o tipo e o grao de axudas precisas. 

 As necesidades educativas do alumnado preséntanse asociadas ás condicións persoais e 
particulares froito dunha interacción entre o individuo e o seu entorno físico-social-
cultural. 

A resposta adecuada á diversidade supón estruturar situacións de aprendizaxe variadas e 
flexibles así como unha diversificación de procedementos e estratexias na práctica da nosa 
acción educativa. 

Desde este enfoque contémplanse tanto as necesidades transitorias, que poderán ser 
satisfeitas con axudas temporais, coma outras máis permanentes que esixirán adaptacións 
máis significativas da proposta curricular e precisarán de medios máis específicos. Entre 
unhas e outras existen outras situacións que precisarán igualmente unha atención 
individualizada das necesidades. 

1.1. Principios xerais de actuación 

O Plan Xeral de Atención á Diversidade, que formará parte do Proxecto Educativo de 
Centro, será o instrumento que guíe a planificación anual das medidas educativas de 
atención á diversidade do centro, no marco da Programación Xeral Anual e seguindo os 
seguintes principios xerais de actuación: 

1. A atención á diversidade rexerase polos principios de normalización e inclusión; 
equidade, igualdade de oportunidades e non discriminación; flexibilidade e 
accesibilidade; interculturalidade e promoción da convivencia; autonomía do centro e 
participación de toda a comunidade educativa. 

2. A atención á diversidade abrangue a totalidade do alumnado, quen deberá contar coas 
medidas e recursos educativos que respondan ás súas necesidades e características 
persoais. 

3. Nas decisións pedagóxicas, organizativas e de xestión dos centros educativos terase en 
conta a atención da diversidade. 

4. As accións preventivas e a detección temperá terán carácter prioritario e contarán coa 
implicación e a participación de toda a comunidade educativa. 
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5. Na resposta educativa á diversidade priorizaranse as medidas de carácter ordinario e 
normalizador. As de carácter extraordinario só se levarán a cabo unha vez constatada a 
insuficiencia das anteriores. 

6. A intervención educativa basearase nun enfoque multidisciplinar e de colaboración e 
coordinación entre os diferentes profesionais. 

7. As nais, pais ou titores e titoras legais do alumnado recibirán, de forma individualizada, 
a necesaria información e asesoramento respecto das características e necesidades do 
alumnado, así como das medidas que se deberán adoptar para a súa atención nos 
centros educativos. 

Este Plan Xeral de Atención á Diversidade forma parte do PEC e trata de ser coherente co 
resto dos seus elementos. De feito trata de complementar ou concretar liñas de actuación 
referidas nos seguintes documentos do centro: 
 Plan de Acción Titorial 
 Plan de Acollida 
 Plan de Convivencia 
 Plan de Orientación Anual  

1.2. Base lexislativa 

Para a súa elaboración tomouse, ademais, como referencia a seguinte base lexislativa: 

 Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación (LOE) modificada pola LOMLOE Lei 
orgánica 3/2020, do 29 de decembro. No seu artigo 4 se adopta como principio 
fundamental da ensinanza básica a diversidade. No artigo 19.1 incide que nesta etapa 
porase especial énfase na atención á diversidade do alumnado, na atención  
individualizada, na prevención das dificultades de aprendizaxe e na posta en práctica de 
mecanismos de reforzo tan pronto como se detecten estas dificultades. 

 Así mesmo, no desenvolvemento deste Plan terase como referencia o disposto nos Reais 
Decretos, Decretos e Ordes que desenvolvan a citada Lei Orgánica.  

 Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula atención á diversidade do 
alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos 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. 

 Lei 4/2011 de 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa. 
 Orde do 18 de decembro de 2020 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 

pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros 
docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de 
educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de 
bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. 

2. Xustificación baseada no contexto 
O CEIP Sofía Casanova está situado na localidade de Vilaboa – Rutis. É esta unha poboación 
que veu experimentando nas últimas décadas un notable crecemento urbanístico 
constituíndose na actualidade como enclave “dormitorio” da veciña cidade da Coruña. 

Froito de esa situación o alumnado do colexio procede só nunha parte de fillos e fillas de 
persoas naturais de Vilaboa. Nun estudio levado a cabo no curso 2001-2002 atopouse que 
somente representaba o 25 % do alumnado, mentres que unha importante parte pertencía a 
familias procedentes da Coruña  (arredor dun 30%) ou ben que proceden doutros concellos da 
bisbarra (arredor dun 10%). Por último, máis dun 30% pertencían a familias instaladas en 
Vilaboa procedentes doutras comarcas rurais, ou ben doutras provincias ou do estranxeiro. 
Unha parte do alumnado pertencen a familias inmigrantes aínda que, na maior parte dos 
casos teñan nacionalidade española e mesmo teñan nacido xa neste concello. Así, no curso 
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2021-2022, arredor do 15% do alumnado do colexio pertence a familias procedentes do 
estranxeiro. 

Como consecuencia, apréciase unha importante mobilidade do alumnado e as súas familias, 
pois con frecuencia o alumnado trasládase a outros centros, así como se incorpora novo 
alumnado ao noso colexio. Desta maneira máis de un terzo do alumnado que comezou a súa 
escolarización en Educación Infantil e agora está a rematar a escolaridade na Educación 
Primaria xa non está escolarizado no colexio. Así mesmo, do actual alumnado de 6º máis do 
20% incorporouse ao longo dos distintos cursos. 

A matrícula do colexio veu medrando de forma significativa, á par que o facía a poboación 
escolar no concello de Culleredo. Isto ocasionou a existencia de aulas con elevada ratio e, a 
partires do curso do 2011/2012 a habilitación de aulas, de xeito que desde ese curso pasou a 
contar con 19 aulas funcionando, e 20 a partires do curso 2014/2015. 

A entrada en funcionamento do novo CEIP Vila de Rutis supuxo unha diminución da solicitude 
de prazas a partires do curso 2018-2019. A mesma apréciase de maneira paulatina no 
conxunto do colexio, observándose unha diminución no número xeral do alumnado de máis de 
un 29% desde o curso 2017-2018. Esta diminución dáse de maneira máis acusada no alumnado 
que comeza a súa escolarización na E. Infantil, observándose unha diminución de máis do 
44% no número de alumnado matriculado nesta etapa. 
Esta diminución supuxo así mesmo a supresión de unidades en funcionamento no centro así 
como a supresión de un dos postos de traballo do profesorado de apoio de E. Infantil  o cal 
supón unha diminución dos recursos para a atención á diversidade. 

Así mesmo, o alumnado con necesidades específicas de apoio educativo vénse mantendo 
estable nos últimos cursos. Na Táboa 1 poden apreciarse as cifras correspondentes aos 
últimos sete cursos do alumnado incluíndo no Documento de Recollida de Datos de Atención 
á Diversidade (DRDADI) da Consellería de Educación. Pode observarse que o alumnado con 
NEAE mantense de xeito estable arredor do 15% do total. Así mesmo, o alumnado con NEE 
mantense estable malia a diminución do alumnado total do centro co que a súa proporción 
respecto á totalidade de alumnado parece estar a incrementarse. 

Táboa 1. Alumnado do colexio con NEAE nos últimos cursos 

Alumnado incluído no DRADADI 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
NEE 11 12 11 12 12 12 10 
Altas Capacidades 6 3 2 2 1 0 0 

Incorporación Tardía 1 0 4 1 3 3 1 
Dificultades específicas de aprendizaxe 14 15 17 21 21 18 18 

Esp. condicións persoais ou de historia escolar 23 22 19 19 19 17 24 

TDAH 17 15 15 11 10 8 6 

Total 72 67 68 66 66 58 59 

Alumnado do centro        

Primaria 310 310 347 339 314 280 263 
Infantil 169 163 131 108 101 89 73 

 
479 473 478 447 415 369 336 

       
 

Porcentaxe do alumnado DRDADI sobre o total 15,03 14,16 14,23 14,77 15,90 15,72 17,56 
 

3. Identificación e valoración de necesidades 
De acordo coa concepción da atención á diversidade exposta no apartado 1, as tarefas de 
identificación e valoración de necesidades de intervención forman parte importante do PXAD, 
de xeito que a mesma se poida producir de maneira temperá e graduada desde o momento 
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que se aprecia a existencia dunha resposta non satisfactoria á intervención educativa 
ordinaria. 

Desta maneira, o comezo da escolarización e os primeiros cursos da escolaridade son 
momentos no que a recollida de información cobra especial importancia no proceso de 
identificación e valoración. 

3.1. Alumnado que comeza o 2º Ciclo da E. Infantil 
De xeito ordinario, durante o proceso de matriculación entrégase ás familias un cuestionario 
familiar sobre o desenvolvemento infantil, que ten por obxecto contribuír á detección temperá 
de dificultades do alumnado que comeza a escolaridade no colexio mediante un cribado de 
signos que poidan resultar de interese sobre a aparición de dificultades escolares. 

Ao longo do período inicial do curso de 4º de E. Infantil, especialmente no período de 
adaptación, o profesorado levará a cabo unha observación e rexistro das características do 
alumnado como parte da avaliación inicial ordinaria. Así mesmo completará esta información 
coa obtida na Entrevista Familiar Inicial. No noso colexio dita entrevista compleméntase cun 
cuestionario que o profesorado que exerce a titoría entrega previamente ás familias para 
comentalos ao longo da mesma. 

Ao longo do mes de outubro o profesorado que exerce a titoría  completará de cada alumno  
a ficha de control sobre avaliación inicial de necesidades educativas especiais que entregará á 
xefatura do departamento de orientación (Anexo 1). 

Así mesmo ao longo do primeiro trimestre do curso, a xefatura do departamento de 
orientación levará a cabo a aplicación de probas de cribado sobre o desenvolvemento da 
linguaxe expresiva e comprensiva para a detección de dificultades neste ámbito, de especial 
relevancia no desenvolvemento e no desempeño escolar. 

3.2. Alumnado que solicita praza reservada para alumnado con necesidade específica de 
apoio educativo 

De acordo co establecido no capítulo V da Orde do 12 de marzo de 2013, os nais, pais ou 
representantes legais que manifesten expresamente que optan a unha praza reservada para 
alumnado con necesidades específicas de apoio educativo, achegarán a documentación 
xustificativa das devanditas situacións e circunstancias. 

A xefatura do departamento de orientación levará a cabo a avaliación psicopedagóxica inicial 
dentro do prazo establecido e emitirá o correspondente informe psicopedagóxico e, se é 
caso, de acordo co que establece a sección 3ª do capítulo III da Orde de 8 de setembro de 
2021, o ditame de escolarización. 

No caso de que a familia teña solicitado a flexibilización por ampliación da duración do 
período de escolarización no 1º ciclo da etapa de educación infantil procederase segundo o 
disposto no apartado d do epígrafe 5.2. deste PXAD. 

3.3. Actividades de recollida de datos de cribado por parte do departamento de 
orientación 

 Cribado das dificultades no funcionamento executivo na educación infantil 

Desde hai anos vénse empregando o instrumento CHEXI (Childhood Executive Functioning 
Inventory) Cuestionario de Funcionamento Executivo en Nenos, que responden as familias así 
como o profesorado do alumnado do 5º curso de E. Infantil a fins do mes de novembro ou 
inicio de decembro e que proporciona información de tipo preditivo sobre dificultades nas 
áreas de autorregulación, autocontrol inhibitorio, flexibilidade cognitiva e dificultades na 
planificación e memoria de traballo. No caso do profesorado, emprégase unha versión 
reducida que se aplica en formato de folla de control. 
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 Proba de cribado das dificultades na consciencia fonolóxica 

No mes de maio a xefatura do departamento de orientación aplica ao alumnado de 5º de E. 
Infantil o Test para la detección temprana de las dificultades en el aprendizaje de la lectura y 
escritura, que é unha proba sinxela de cribado. 

 Proba de cribado das dificultades na escritura e na adquisición de conceptos matemáticos  

No mes de xuño a xefatura do departamento de orientación aplica ao alumnado de 6º de E. 
Infantil unha proba de avaliación da competencia para a escritura de palabras, así como outra 
de detección de dificultades cos conceptos matemáticos. 

 Proba de cribado das dificultades na lectura de palabras 

No mes de outubro a xefatura do departamento de orientación aplica ao alumnado de 1º de E. 
Primaria unha proba de lectura de palabras para detección de dificultades na exactitude e 
fluidez lectora. 

 Proba de cribado das dificultades na lectura de textos 

No mes de febreiro a xefatura do departamento de orientación aplica ao alumnado de 1º e 2º  
de E. Primaria unha proba de lectura de textos para detección de dificultades na comprensión 
e eficacia lectora.  

 Probas de lectura eficaz 

No mes de febreiro a xefatura do departamento de orientación aplica ao alumnado de 3º a 6º 
de E. Primaria unha proba de lectura eficaz de textos para detección de dificultades na 
comprensión fluidez e eficacia lectora, baseada nas probas PIRLS.  

3.4. Avaliación inicial ordinaria ao inicio de curso 
Nas primeiras semanas de curso o equipo docente baixo a coordinación do profesorado titor, 
recollerá información achegada pola nai, polo pai ou polas persoas titoras legais do 
alumnado e incluirá, de ser o caso, a información procedente do curso ou da etapa anterior. 
Así mesmo, tamén se reunirá coa xefatura do departamento de orientación para intercambiar 
información sobre as necesidades relativas  á atención á diversidade, así como as medidas a 
adoptar. 
O profesorado titor, en colaboración coa xefatura do departamento de orientación, informará 
ás familias do alumnado sobre os procedementos para levar a cabo a avaliación inicial e, de 
ser o caso, a identificación temperá das necesidades educativas. Igualmente, achegaralles 
información sobre os resultados desa avaliación e, cando proceda, sobre a aplicación das 
medidas de atención á diversidade que se consideren necesarias. 

3.5. Procedemento para realizar ou revisar unha avaliación psicopedagóxica 
A avaliación psicopedagóxica é competencia da xefatura do departamento de orientación e 
rexerase polo establecido na Orde de 8 de setembro de 2021 (Cap. 2º, Sección 3ª). 
Con carácter xeral, a súa solicitude corresponde ao profesorado titor, cando se cumpra 
algunha das situacións: 
 Existencia dalgún tipo de discapacidade, trastorno ou condición que afecte o seu 

desenvolvemento xeral, así como a súa aprendizaxe; igualmente, se existen indicios de 
altas capacidades intelectuais. 

 Os resultados da avaliación inicial deban complementarse con esa avaliación. 
 Prevese a necesidade dalgunha medida extraordinaria de atención á diversidade que 

require, previamente, esa avaliación. 
 Prevese a necesidade de recursos educativos complementarios ou apoios especializados 

de difícil xeneralización. 
 Considérase necesario elaborar ou modificar o ditame de escolarización. 
A solicitude de avaliación psicopedagóxica á xefatura do departamento levarase a cabo 
segundo o protocolo de solicitude que figura no anexo 2. 
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Nos casos de alumnado en proceso de admisión que requira unha avaliación psicopedagóxica, 
será a dirección do dito centro quen a leve a cabo a solicitude. 
Na demanda de avaliación deberá acreditarse que se ten informado á nai, ao pai ou ás 
persoas titoras legais da alumna ou do alumno, para o que se empregará a folla informativa 
que figura no anexo 3. 
Corresponde ao equipo docente, coordinado polo profesorado titor, achegar á xefatura do 
departamento de orientación información sobre a competencia adquirida respecto do 
currículo de referencia, a colaboración da familia, a interacción coas compañeiras e cos 
compañeiros, a actitude ante as propostas de aprendizaxe, o compromiso coas tarefas 
encomendadas e as medidas de atención á diversidade adoptadas. 
A persoa responsable de realizar a avaliación psicopedagóxica do alumnado poderá requirir as 
achegas doutro persoal que atenda a alumna ou o alumno no propio centro docente, as das 
nais, pais ou persoas titoras legais. 
Nos casos do alumando que se incorpore ao centro, así como naqueloutros nos que outros 
profesionais interveñen na súa atención integral, a xefatura do departamento de orientación 
poderá solicitar a achega de información por parte dos mesmos, contando coa conformidade 
expresa da familia do alumno ou alumna, para o que se empregará o modelo que figura no 
anexo 4. Nos casos nos que a achega de información se faga mediante o traslado da mesma 
de maneira escrita pola familia, a súa entrega de xeito voluntario supón a súa conformidade. 
A documentación recollida durante este proceso, será arquivada pola xefatura do 
departamento de orientación e ten carácter confidencial, polo que levará o selo con esa 
indicación. 

A partir da información facilitada no protocolo de demanda, e segundo o establecido na Orde 
de 8 de setembro, a xefatura do departamento de orientación realizará a avaliación 
psicopedagóxica da alumna ou do alumno e emitirá, se procede, o correspondente informe 
psicopedagóxico. 

3.6. Informe psicopedagóxico 
O informe psicopedagóxico constitúe o documento en que se recollen os resultados e as 
conclusións da avaliación psicopedagóxica. Nel deberán constar, do xeito máis completo 
posible, a situación evolutiva e educativa da alumna ou do alumno, a concreción e a 
valoración do tipo de necesidade específica de apoio educativo que presenta, as orientacións 
e as propostas organizativas e curriculares, as axudas e os recursos necesarios, o 
procedemento para a revisión e a actualización do informe, e cantas outras orientacións se 
consideren oportunas. 

A elaboración do informe psicopedagóxico compete á xefatura do departamento de 
orientación e axustarase no seu contido ao disposto na Orde de 8 de setembro de 2021 (Cap. 
2º, Sección 4ª). 

A xefatura do departamento de orientación informará o profesorado titor, a  nai, o  pai ou as 
persoas titoras legais do alumno dos resultados e das conclusións da avaliación 
psicopedagóxica realizada, así como da proposta educativa que derive desta. 

No caso de que as nais, os pais ou as persoas titoras legais do alumnado demanden copia do 
informe psicopedagóxico, deberán solicitalo por escrito á dirección do centro docente. O 
centro docente facilitaralles copia do informe solicitado; esa entrega consignarase no 
rexistro oficial de saída do centro e deixarase constancia escrita da recepción por parte da 
persoa solicitante no expediente da alumna ou do alumno. 

As nais, os pais ou as persoas titoras legais poderán solicitar información actualizada da súa 
evolución, que terán a consideración de Extracto ou Actualización do Informe 
Psicopedagóxico, seguíndose o mesmo procedemento de solicitude e rexistro. Do mesmo 
xeito procederase coas solicitudes que formulen as familias para a cumprimentación de 
cuestionarios, ou outros instrumentos de carácter psicopedagóxico que sexan requiridos por 
outros profesionais que prestan atención integral ao alumnado. 
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Os informes psicopedagóxicos teñen carácter confidencial, polo que levarán esa indicación en 
todas as páxinas. Arquivarase o orixinal ou unha copia auténtica no expediente escolar da 
alumna ou do alumno. 

As persoas que, por razón do seu cargo ou función, teñan coñecemento do contido do 
informe psicopedagóxico están obrigadas a gardar o correspondente sixilo, conforme o 
establecido na letra ñ) do artigo 74 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de 
Galicia, así como no disposto no artigo 5 da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de 
protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais. 

3.7. Alumnado de incorporación tardía ao sistema educativo 
No momento da incorporación da alumna ou do alumno ao sistema educativo farase a 
avaliación inicial, que, de considerarse necesario, se complementará coa avaliación 
psicopedagóxica que realice a xefatura do departamento de orientación. Se tras esa 
avaliación se detecta que a alumna ou o alumno presentan un desfasamento curricular de 
máis de dous cursos, poderanse escolarizar no curso inmediatamente inferior ao que lle 
correspondería por idade, incorporándose ao curso correspondente á súa idade no caso de 
superar ese desfasamento. 
Estas circunstancias, de producirse, serán reflectidas nun informe emitido pola xefatura do 
departamento de orientación, no que así mesmo figurarán as propostas de medidas de 
atención á diversidade ordinarias e/ou extraordinarias. Dito informe será remitido á 
inspección educativa, xunto coa resolución da dirección do centro sobre a adaptación do 
curso de escolarización. 

4. Obxectivos do Plan  
O presente Plan Xeral de Atención á Diversidade ten os seguintes obxectivos: 

1. Adaptar de forma específica esa resposta educativa ao alumnado con necesidades 
educativas especiais. 

2. Planificar propostas educativas diversificadas de organización, procedementos, 
metodoloxía e avaliación adaptadas ás necesidades de cada caso. 

3. Coordinar o desenvolvemento de actividades encamiñadas á inclusión do alumnado. 

4. Establecer canles de participación e cooperación entre os distintos profesionais do 
equipo educativo que interveñen co alumnado con necesidades educativas especiais. 

5. Organizar e coordinar os recursos persoais e materiais do centro cara á mellor eficacia 
das accións deseñadas. 

6. Favorecer a participación dos pais e nais e implicalos no proceso educativo dos seus fillos. 

7. Promover a colaboración e coordinación con profesionais e institucións externas ao 
centro. 

5. Actuacións, medidas e programas para a atención á 
diversidade 

De conformidade co artigo 7 do Decreto 229/2011, do 7 de decembro, son medidas de atención 
á diversidade as actuacións, estratexias e/ou programas destinados a proporcionar unha 
resposta axustada ás necesidades educativas do alumnado. Estas medidas clasifícanse en 
ordinarias e extraordinarias. 

5.1. Medidas ordinarias 
Son aquelas que facilitan a adecuación do currículo prescritivo, sen alteración significativa 
dos seus obxectivos, contidos e criterios de avaliación, ao contexto sociocultural dos centros 
educativos e ás características do alumnado. Estas medidas teñen como finalidade dar 
resposta ás diferenzas en competencia curricular, motivación, intereses, relación social, 
estratexias e ritmos de aprendizaxe, e están destinadas a facilitar a consecución dos 
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obxectivos e competencias establecidas nas diferentes ensinanzas. Dentro destas medidas 
inclúese: 

a) Adecuación da estrutura organizativa do centro (horarios, agrupamentos, espazos) e 
da organización e xestión da aula ás características do alumnado, recollidas na PXA. 

Os agrupamentos, a confección de grupos e horarios estableceranse de acordo cos principios 
de normalización e inclusión, equidade, igualdade de oportunidades e non discriminación, 
flexibilidade, interculturalidade e promoción da convivencia. 

No que respecta á organización dos horarios do centro, quedan recollidos na PXA, 
salientando algúns elementos favorecedores da diversidade: Deste xeito, procurarase a 
coincidencia do horario das áreas instrumentais entre as distintas seccións de cada curso de 
Primaria de maneira que se poidan realizar tarefas conxuntas para o alumnado dos distintos 
grupos. 

Os criterios para os agrupamentos do alumnado por titorías que reflicte o tratamento da 
diversidade son: 

• Número equilibrado de nenos-nenas. 
• Equilibrar os grupos de alumnado que comeza a E. Infantil atendendo ás datas de 

nacemento ao longo do ano. 
• Distribuír o alumnado do que se detectasen necesidades específicas de intervención 

entre os distintos grupos. Isto levarase a cabo na confección dos grupos iniciais, así como 
nos momentos da escolaridade nos que se leva a cabo o reagrupamento do alumnado 
(Inicio de 1ºe de 5º de Primaria). 

• Na asignación do alumnado que repite curso, así como no caso do alumnado que se 
incorpora por traslado ao noso centro, seguirase o mesmo criterio coa finalidade exposta 
no punto anterior. 

• No caso de que se detectase unha significativa disparidade entre-grupos e orixinase 
dificultades para a intervención educativa e a correcta atención á diversidade poderá 
propoñerse un reagrupamento extraordinario do alumnado ao fin de curso, por proposta 
da CCP e tras a aprobación polo Claustro. 

No que respecta aos espazos, priorizaranse as seguintes actuacións: 

• Creación de ambientes acolledores, estimulantes, cómodos e personalizados. 

• Organización flexible das aulas. 

• Dotación e disposición do mobiliario e equipamento escolar que posibilite a intervención 
individualizada e en pequenos grupos, así como o traballo colaborativo entre iguais. 

b) Adecuación das programacións didácticas ao contorno e ao alumnado.  
No mes de setembro o profesorado concretará nas programacións didácticas os elementos 
establecidos segundo a normativa vixente a cada grupo de alumnado en particular, unha vez 
realizada a avaliación inicial dos diferentes grupos, en: 

Obxectivos e contidos 
• Establecemento de obxectivos didácticos a distintos ritmos e niveis, prestando 

atención ao desenvolvemento das diversas capacidades e á adquisición das 
competencias básicas. 

• Establecemento de  obxectivos e contidos mínimos de cada unidade didáctica, 
proxecto… 

• Selección e priorización de aqueles contidos funcionais para o alumnado para que lle 
permitan aprender por si mesmos. 

• Establecemento de secuencias de contidos (adecuados aos obxectivos propostos) que 
aseguren aprendizaxes básicas para todos e coñecementos de maior complexidade para 
aquel alumnado que o precise. 
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c) Metodoloxías baseadas no traballo colaborativo en grupos heteroxéneos, titoría 
entre iguais, aprendizaxe por proxectos e outras que promovan a inclusión.  

Metodoloxía 
Poderán establecerse diferentes tipos de agrupamentos dentro da aula para atender á 
diversidade: 

• Traballo en pequenos grupos heteroxéneos para favorecer a relación entre o 
alumnado, a cooperación e a colaboración. A través desta proposta de traballo 
buscarase aproveitar as habilidades de cada un para o traballo común. 

• Favorecerase a titorización nalgunhas actividades por un compañeiro ou compañeira 
(aprendizaxe entre iguais). 

• Empregar metodoloxías de traballo colaborativo como proxectos. 
• Traballo individualizado profesorado/alumnado en momentos determinados que 

favorecerán a seguridade do alumnado. 

• Os contidos presentaranse empregando distintas estratexias, non só os métodos 
expositivos. 

• Empregando diversos espazos e recursos, con materiais variados e diversificados, para 
distintos niveis, ritmos e intereses. 

Actividades 
• Diversidade de actividades para cada contido. 
• Actividades  variadas  e  adaptadas  aos  distintos  ritmos  de  aprendizaxe. 
• Desenvolveranse plans de traballo personalizado, para que, aínda traballando os 

mesmos contidos, non todo o alumnado  deba necesariamente  facer o mesmo nin co 
mesmo nivel de dificultade. 

• Existencia de actividades de reforzo para  alumnado con dificultades de aprendizaxe, de 
repaso e de ampliación. 

d) Adaptación dos tempos e instrumentos ou procedementos de avaliación. 
Estableceranse as medidas máis adecuadas para que as condicións de realización dos 
procesos asociados á avaliación se adapten ás necesidades do alumnado con necesidade 
específica de apoio educativo. 
• Realización dunha avaliación inicial ao comezo do proceso de ensino-aprendizaxe. 
• Selección de técnicas e instrumentos de avaliación múltiples e variados, incluíndo 

adaptacións para o alumnado, que de acordo cos súas dificultades específicas en aspectos 
como a forma de comunicación que o alumnado necesite, a secuenciación das tarefas, a 
verificación da comprensión das tarefas, a dispoñibilidade dos recursos tecnolóxicos, a 
concesión do tempo necesario e o lugar de aplicación máis axeitado.  

• Diversidade nos criterios de cualificación: exames, traballos de aula, comportamento, 
probas… 

• Avaliaranse  os  diferentes  tipos  de  contidos,  non  so  conceptuais,  en  relación  ás 
actividades feitas e con procedementos adecuados. 

• Contextualización dos criterios de avaliación e os seus estándares de aprendizaxe 
adecuándoos aos obxectivos e contidos para cada unidade ou proxecto. 

• O profesorado informará a cada alumna e alumno sobre o seu desempeño nas tarefas 
de avaliación, para aproveitar o potencial de aprendizaxe que ten comparando o 
producido polo alumnado co agardado ou demandado polo profesorado. 
Proporcionarase ao alumnado información clara e concisa sobre os criterios de 
avaliación e de cualificación. 

• Prestarase atención ás propostas que, en relación coa avaliación, figuran nos plans, nos 
proxectos, nos programas, nas guías e nos protocolos elaborados pola Consellería de 
Cultura, Educación e Universidade e afectan a elementos non prescritivos do proceso 
de avaliación. En concreto, os seguintes protocolos conteñen orientacións específicas 
sobre avaliación: 
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o Protocolo de Consenso sobre TDAH na Infancia e na Adolescencia nos Ámbitos 
Educativo e Sanitario 

o Protocolo para a intervención psicoeducativa da dislexia e/ou outras dificultades 
específicas da aprendizaxe 

o Protocolo de Tratamento Educativo do Alumnado con Trastorno do Espectro do 
Autismo (TEA) 

o Protocolo para a atención educativa ao alumnado con altas capacidades intelectuais 
o Protocolo para a atención educativa ao alumnado con discapacidade auditiva 
o Protocolo para a atención educativa do alumnado coa síndrome de Down e/ou 

discapacidade intelectual 

• O profesorado informará a cada alumna e alumno sobre o seu desempeño nas tarefas 
de avaliación, para aproveitar o potencial de aprendizaxe que ten comparando o 
producido polo alumnado co agardado ou demandado polo profesorado. 
Proporcionarase ao alumnado información clara e concisa sobre os criterios de 
avaliación e de cualificación. 

e) Desdobramento de grupos 
É unha medida organizativa de atención á diversidade que permite desdobrar un grupo aula 
para prestar unha atención máis individualizada ao alumnado. 

Preferentemente realizarase nos grupos onde o número total de alumnado por grupo sexa 
máis elevado e o centro conte cos recursos necesarios. Na súa organización priorizarase a 
atención a aspectos básicos do currículo, as áreas instrumentais de linguas e matemáticas, 
así como a de lingua estranxeira. 

f) Reforzo educativo e apoio do profesorado con dispoñibilidade horaria 
O reforzo educativo é unha medida dirixida ao alumnado que pode seguir o proceso 
ordinario de ensino aprendizaxe e que afecta á modificación dos elementos non prescritivos 
do currículo.  

As medidas de reforzo educativo debe elaboralas a profesora ou o profesor que imparta a 
área, na  que a alumna ou o alumno necesiten esa medida, co coñecemento do profesorado 
titor, e este deberá informar a xefatura de estudos e a nai, o pai ou as persoas titoras legais 
do alumnado. 

O desenvolvemento das medidas de reforzo educativo levarase a cabo no contexto escolar 
ordinario e polo profesorado que imparta a área. 
Nos casos do alumnado nos que a resposta á intervención educativa estea sendo pouco 
satisfactoria e se precise dunha intervención de reforzo máis intensiva, poderase contar coa 
colaboración do profesorado con dispoñibilidade horaria para levar a cabo tarefas de apoio 
xeral e reforzo educativo ao conxunto da aula, e que se poderán aplicar de xeito máis 
individualizado ou en pequeno grupo para evitar que as dificultades interfiran na adecuada 
marcha escolar. 

As tarefas de apoio poden desenvolverse dentro da aula ordinaria, para o que pode ser 
preciso o establecemento dunha disposición que permita traballar en diferentes 
agrupamentos. Así mesmo, cando a natureza das actividades de apoio o requiran poderán 
levarse a cabo noutro espazo (aula de desdobre,...). 

Programa de Apoio Intensivo en 1º de Primaria 
Vénse desenvolvendo desde hai varios cursos un Programa de Apoio Intensivo en 1º curso de 
Primaria, dirixido a reforzar especialmente a adquisición da lectura e a escritura, así como os 
conceptos básicos de matemáticas, no alumnado que presenta dificultades neste proceso. 

Tamén se ten estendido nalgúns cursos este programa de apoio ao 2º curso de Primaria, 
sempre que se constate a súa necesidade e que exista profesorado dispoñible. 
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A selección do alumnado participante levarase a cabo ao longo das primeiras catro semanas 
lectivas de cada curso, por parte do equipo docente xunto co Departamento de Orientación, 
que farán unha proposta de alumnado participante á Xefatura de Estudios. 

De xeito periódico farase un seguimento da evolución do alumnado participante, incluíndo 
nos casos que sexa preciso, a finalización do apoio para o alumnado que se estime que 
acadou un grao de competencia axeitado, así como a posibilidade de incluír novo alumnado 
ao longo do curso, en vista da súa evolución. 

As familias do alumnado participante serán informadas da adopción desta medida de apoio, 
facéndose constar por escrito (Anexo 5). 

Programa de Apoio, Reforzo de Competencias e Orientación (ARCO) e Programas de Mellora 

O programa ARCO, que está implantado no curso actual no noso centro, constitúe 
igualmente un elemento de apoio para o alumnado, mediante as actividades de reforzo 
educativo desenvolvidas polo profesorado de dito programa. 

Avaliación e Rexistro das medidas de Reforzo Educativo 

As medidas de reforzo educativo reflectiranse nos documentos oficiais de avaliación do 
alumnado. Ao final de cada curso, o profesorado, coordinado pola persoa titora, elaborará un 
informe individual dos reforzos educativos levados a cabo, segundo o modelo que figura no 
Anexo 6 , que será arquivado no seu cartafol do expediente escolar. 

g) Programas de enriquecemento curricular 
O enriquecemento curricular enténdese como unha vía de resposta ás necesidades 
presentadas por todo o alumnado dentro dun marco inclusivo de diferenciación curricular. O 
enriquecemento, en xeral, busca infundir experiencias e actividades adaptadas ao nivel 
curricular, intereses e ritmos de aprendizaxe do alumnado que afonden no establecido no 
currículo ordinario, facéndoo así máis atractivo e interesante para o alumnado. Deste xeito, 
promoverase o desenvolvemento dos talentos en todo o alumnado a partir dos seus 
intereses, proporcionando un amplo rango de experiencias de enriquecemento de nivel 
avanzado para todos os alumnos e as alumnas. 

Deste xeito, as actividades de enriquecemento curricular forman parte das actividades 
didácticas de ampliación. Considérase que o alumnado con altas capacidades será un 
destinatario frecuente das mesmas, mais é a totalidade do alumnado o seu obxectivo en 
distintos graos e momentos. 

Será o equipo docente dese alumnado quen os desenvolva, co asesoramento da xefatura do 
departamento de orientación. 

Os programas de enriquecemento curricular deberán desenvolverse con carácter xeral na 
aula ordinaria e terán como referente o currículo do curso en que estea escolarizado o 
alumnado con altas capacidades intelectuais. É competencia e responsabilidade do 
profesorado da área, a oferta de actividades e a organización da aula para que a diversidade 
do alumnado se beneficie desa medida. 

A participación nun programa de enriquecemento curricular reflectirase nos documentos 
oficiais de avaliación do alumnado. 

h) Plan específico de reforzo para o alumnado de educación primaria que permaneza un 
ano máis no mesmo curso 

O alumnado sobre o que se adopte a decisión de non promoción seguirá no seguinte curso 
un programa específico personalizado, orientado á superación das dificultades manifestadas 
polo profesorado do curso anterior no informe de avaliación final considerando a 
información obtida no proceso de avaliación inicial.  

O plan específico de reforzo debe incluír:  
• Identificación da alumna ou do alumno. 
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• Relación das necesidades educativas que motivaron a repetición do curso. 
• Medidas ordinarias aplicadas no curso anterior. 
• Estratexias metodolóxicas que se utilizarán no seu desenvolvemento. 
• Recursos necesarios para o desenvolvemento do plan. 
• De ser o caso, oferta de medidas extraordinarias. 
• Acreditación da información á familia. 

En cada sesión de avaliación farase o seguimento do plan específico de reforzo e, de ser 
necesario, realizaránselle os axustes que procedan. Ao final do curso, na mesma sesión de 
avaliación, informarase sobre o seu desenvolvemento e o seu aproveitamento. 

i) Programas de habilidades sociais 
Os programas de mellora das habilidades sociais enténdense como unha resposta ás 
necesidades presentadas por todo o alumnado no seu desenvolvemento global, no relativo 
ás competencias e destrezas de interacción social. As actividades de desenvolvemento das 
habilidades de interacción social pretenden proporcionar experiencias de aprendizaxe neste 
eido dun xeito inclusivo e no que os compañeiros e compañeiras actúen como facilitadores 
da mellora nas habilidades sociais daqueles alumnos e alumnas con máis necesidades neste 
eido. Por tanto de maneira xeral, como elementos transversais do currículo, 
desenvolveranse actuacións para o desenvolvemento das habilidades e competencias sociais 
dirixidas á totalidade do alumnado. 

Igualmente, de conformidade co artigo 24 do Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se 
desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade 
educativa en materia de convivencia escolar, o alumnado que incorra reiteradamente en 
condutas disruptivas, como complemento das medidas correctoras das condutas contrarias 
á convivencia, será obxecto dun programa que contribúa á adquisición de habilidades e 
competencias sociais. Dito programa será elaborado polo departamento de orientación de 
xeito específico, despois da correspondente avaliación psicopedagóxica.  

Este programa aplicarase coordinadamente entre o departamento de orientación e o 
profesorado titor, que procurarán implicar o resto do profesorado e as familias e, de ser o 
caso, os servizos sociais correspondentes, para lograr conxuntamente o desenvolvemento 
adecuado do proceso educativo e das accións propostas. 

5.2. Medidas extraordinarias 
Segundo o Decreto 229/2011, son todas aquelas dirixidas a dar resposta ás necesidades 
educativas do alumnado con necesidade específica de apoio educativo que poden requirir 
modificacións significativas do currículo ordinario e/ou supoñer cambios esenciais no ámbito 
organizativo, así como de ser o caso, nos elementos de acceso ao currículo ou na modalidade 
de escolarización. 

Aplicaranse unha vez esgotadas as de carácter ordinario ou por resultaren estas insuficientes. 
Para a aplicación das medidas extraordinarias 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. 

a) Adaptacións curriculares 
As adaptacións curriculares son as modificacións de un ou de máis elementos prescritivos do 
currículo, como son os obxectivos, os contidos e os criterios de avaliación, para atender as 
necesidades específicas de apoio educativo do alumnado. 

Toma de decisións e proceso de elaboración 

Considerarase a adopción desta medida no caso de que o emprego de medidas de reforzo 
educativo de xeito continuado non acaden a finalidade proposta e se constate a necesidade de 
modificación de elementos prescritivos do currículo por imposibilidade de que o alumno ou 
alumna o siga sen adaptación.  
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Tamén se poderá adoptar esta decisión cando a resposta educativa ás características persoais 
do alumno esixen a adopción de adaptacións significativas do curriculares de xeito inequívoco. 

O procedemento para a elaboración dunha adaptación curricular é o seguinte: 

- Realización da avaliación psicopedagóxica e posterior elaboración do informe 
psicopedagóxico por parte da xefatura do departamento de orientación. Nese informe 
debe constar o nivel de competencia curricular da alumna ou do alumno, achegado polo 
profesorado das áreas ou das materias susceptibles de adaptación e coordinado polo 
profesorado titor. Neste informe debe constar que a adaptación curricular é a medida máis 
idónea para atender as necesidades educativas dunha alumna ou dun alumno e despois da 
aplicación doutras medidas de  atención á diversidade. 

- Convocatoria e coordinación, por parte da xefatura de estudos, dunha reunión á cal deben 
asistir o equipo docente da alumna ou do alumno (incluíndo o profesorado de apoio) e a 
xefatura do departamento de orientación. Nesta reunión analizaranse os resultados da 
avaliación psicopedagóxica e decidirase a pertinencia ou non de realizar a adaptación do 
currículo e as áreas ou as materias para adaptar. A xefa ou o xefe do departamento de 
orientación redactarán e custodiarán a acta desta reunión. 

- Elaboración da proposta de adaptación de cada área por parte do profesorado que a 
imparte, seguindo o modelo que figurará no anexo a este Plan e que se elaborará ao inicio 
do curso 2022-2023 de acordo co novo currículo de E. Primaria. Igualmente, ese 
profesorado será o responsable do desenvolvemento e da avaliación da adaptación 
curricular, en colaboración, de ser o caso, co profesorado de apoio ao alumnado con 
necesidades educativas especiais. En todo ese proceso o profesorado contará co 
asesoramento da xefatura do departamento de orientación.  

- A xefatura do departamento de orientación conformará o expediente da adaptación, 
seguindo o modelo que figura no anexo 7, e xuntaráselle copia da acta da reunión en que 
se decidiu realizar a adaptación curricular. 

Comunicación á familia 

As familias do alumnado obxecto de adaptación curricular serán informadas da decisión 
adoptada, así como da posibilidade da posibilidade de recorrer, en caso de desacordo diante 
da dirección do Centro e da Inspección Provincial de Educación. Deixarase constancia escrita 
deste trámite, que as nais, pais ou titores e titoras legais asinarán e do que se xuntará copia 
como parte do expediente de adaptación. 

Así mesmo, teñen dereito a que se lles facilite, por parte do centro docente e logo da súa 
solicitude, unha copia da adaptación curricular autorizada. 

Autorización inspección educativa a través da dirección do centro 

A dirección do centro docente enviará o expediente da adaptación curricular ao servizo 
territorial de Inspección Educativa para a súa aprobación. 

Referente para a elaboración  

As adaptacións curriculares suporán a modificación, a ampliación, a redución ou a supresión de 
parte ou todos os elementos prescritivos do currículo. Partirase do currículo de referencia, 
entendido este como o do ciclo ou nivel en que a alumna ou o alumno estean matriculados, 
para chegar ao currículo adaptado, entendido como o que conforma a adaptación curricular 
que se vai desenvolver ao longo do ciclo ou curso. Os referentes para determinar o currículo 
adaptado serán a competencia curricular e a zona de desenvolvemento próximo da alumna ou 
do alumno, determinadas, ambas, no informe psicopedagóxico. 

Rexistro  

Formarán parte do expediente da alumna ou do alumno unha copia da adaptación curricular e 
a súa autorización polo servizo territorial de Inspección Educativa. 
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Duración 

A adaptación terá unha duración de un curso escolar ou ciclo educativo, segundo corresponda. 
No caso que o alumno ou alumna non supere os criterios establecidos na mesma e se decida a 
súa non promoción de curso, poderá solicitarse a súa prórroga para o seguinte curso. 

Avaliación 

A avaliación do alumnado nas áreas ou materias adaptadas realizaraa o profesorado que as 
imparte, coas achegas do profesorado de apoio, de ser o caso, e conforme os criterios de 
avaliación establecidos na adaptación curricular, que será os referentes para a mesma. As 
cualificacións expresaranse nos mesmos termos cos establecidos na normativa xeral que 
regula a avaliación na etapa de E. Primaria. 

A información das avaliacións que se facilite ás familias incluirá as cualificacións obtidas nas 
áreas ou nas materias adaptadas, segundo os criterios de avaliación incluídos nas 
correspondentes adaptacións curriculares. Nesta información incluirase tamén unha 
valoración cualitativa do progreso da alumna ou do alumno. O profesorado titor será o 
responsable, coa colaboración do equipo docente e da xefatura do departamento de 
orientación, de elaborar e trasladar esa información. 

Criterios de promoción 

Estableceranse no propio expediente de adaptación para os casos nos que o alumnado teña a 
opción de non promocionar. En especial, determinaranse os criterios para o alumnado de 6º 
curso de Primaria no referido á posibilidade de flexibilizar a duración da etapa de maneira 
extraordinaria. 

Revisión  

Levarase a cabo de xeito ordinario nas xuntas de avaliación trimestral. Nestas reunións 
introduciranse, se proceder, as modificacións oportunas en canto a obxectivos, contidos e 
criterios de avaliación, apoios, etc. tendentes a acadar a mellor adecuación da adaptación aos 
progresos da alumna ou alumno. 

Calquera modificación que se realice referida aos elementos prescritivos do currículo da 
adaptación curricular autorizada requirirá unha nova autorización por parte do servizo 
territorial de Inspección Educativa. 

b) Agrupamentos flexibles 
Os agrupamentos flexibles, ou grupos flexibles, consisten en agrupamentos temporais de 
alumnado que presenta dificultades de aprendizaxe en determinadas áreas ou materias en 
que necesita unha atención máis individualizada, e ao cal a oferta de medidas ordinarias de 
atención á diversidade non lle abonda para seguir con éxito os procesos de ensino e de 
aprendizaxe. Estes agrupamentos só poderán realizarse nos dous derradeiros cursos da 
educación primaria e manterase a necesaria coordinación entre o profesorado do grupo 
ordinario e o do agrupamento flexible. Esta medida ten un carácter reversible, xa que a súa 
finalidade é a pronta incorporación do alumnado ao seu grupo ordinario. 

Os agrupamentos flexibles poderán realizarse, prioritariamente, nas áreas ou nas materias de 
Lingua Galega e Literatura, Lingua Castelá e Literatura, e Matemáticas, e o alumnado 
permanecerá nestes agrupamentos a totalidade do horario semanal da área ou da materia. 
Unha mesma alumna ou un mesmo alumno poderá ser derivado a máis dun grupo flexible, 
sempre que non se superen, con carácter xeral, os 13 períodos lectivos da totalidade do 
horario semanal do grupo ordinario. 

Alumnado destinatario 

Os seus destinatarios deben contar con dificultades esenciais nestas áreas curriculares. 

Para a súa inclusión valorarase: 
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 Que se lle teñan aplicado con anterioridade outras medidas de atención á diversidade e, de 
xeito especial, a de permanencia sen promoción (repetición de curso). 

 Excepcionalmente outro alumnado que tivese algunha circunstancia relevante na súa 
escolaridade pola que se considere idóneo para a pertenza ao agrupamento. 

Organización e Funcionamento 

 Os agrupamentos flexibles, segundo a súa natureza poderán estar ao cargo de 
profesorado do centro con dispoñibilidade horaria. 

 número máximo de alumnado de cada agrupamento flexible será de oito. 

 Poderán constituírse agrupamentos que conten con alumnado procedente de diversos 
grupos do mesmo nivel educativo. O seu funcionamento desenvolverase en espazos 
axeitados ao número de integrantes. 

 Prestarase especial atención ao traballo individualizado e á adecuación ao ritmo de cada 
participante. 

 A proposta de conformación dun agrupamento flexible realizarase de acordo co 
procedemento seguinte: 

o Convocatoria dunha reunión, por parte da xefatura de estudos, logo da avaliación final 
ordinaria  á que asistirán a xefatura do departamento de orientación e o profesorado 
titor do nivel educativo, para analizar a situación do alumnado con dificultades nas 
áreas ou nas materias que poderían ser obxecto de agrupamento con adaptación 
curricular na área ou na materia en que se propón o agrupamento. 

o Informe do profesorado titor sobre o alumnado que podería beneficiarse dese 
agrupamento. 

o Informe da xefatura do departamento de orientación sobre as circunstancias do 
alumnado proposto para o agrupamento. 

o Información á nai, ao pai ou ás persoas titoras legais sobre a medida e a súa 
conformidade expresa. O traslado desa información e a obtención da conformidade 
correrán a cargo do profesorado titor. 

o Durante o mes de setembro, a dirección do centro docente solicitaralle ao servizo 
territorial de Inspección Educativa a autorización do agrupamento flexible, incluíndo a 
seguinte información: 

 As áreas ou as materias que se impartirán no agrupamento flexible, así como as 
programacións adaptadas de cada unha delas, considerando as competencias que o 
alumnado non ten adquiridas e se consideran necesarias para acadar as 
aprendizaxes requiridas no curso de referencia.  

 A relación do alumnado seleccionado, con indicación dos criterios de selección e das 
medidas ordinarias aplicadas a cada alumna ou alumno. 

 O horario semanal en que este alumnado permanecerá no agrupamento flexible. 

 A relación de profesorado que se encargará da docencia no agrupamento flexible. 

 O procedemento de coordinación entre o profesorado do agrupamento flexible e o 
profesorado da área ou da materia do grupo ordinario, de ser o caso. 

 A conformidade expresa das nais, dos pais ou das persoas titoras legais do 
alumnado afectado. 

 No caso de alumnado de nova incorporación ao centro docente, a decisión adoptarase 
tendo en conta a información achegada polo departamento de orientación do centro de 
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procedencia ou, de ser o caso, logo de realizada a avaliación inicial, e seguindo o 
procedemento descrito para o resto do alumnado integrante. 

 De igual modo se procederá para a incorporación de novo alumnado logo de constituídos 
os agrupamentos flexibles. A proposta de incorporación poderá facerse, de ser o caso, ata 
a fin do mes de xaneiro. 

 Calquera modificación da configuración dos agrupamentos flexibles será comunicada pola 
dirección do centro ao servizo territorial de Inspección Educativa. 

Avaliación 

A avaliación e a cualificación do alumnado dun agrupamento flexible corresponderalle ao 
profesorado que imparta a área ou a materia no devandito agrupamento. 

O alumnado será avaliado de acordo cos criterios de avaliación da área curricular, 
correspondentes ao seu nivel educativo. Na información trimestral a rexistrar no XADE farase 
constar a existencia de RE. Así mesmo, informarase á familia da evolución das aprendizaxes 
levadas a cabo no agrupamento.  

En calquera momento do proceso da avaliación continua no que se determine que un alumno 
ou alumna integrante dun agrupamento flexible ten superadas ás súas dificultades de 
carácter esencial, darase de alta, deixando de formar parte do mesmo. En calquera caso, a 
valoración da consecución de obxectivos farase, de xeito ordinario, nas correspondentes 
xuntas de avaliación. 

Ao remate do curso escolar, o profesorado titor do alumnado do agrupamento flexible, coa 
colaboración da xefatura do departamento de orientación e do profesorado que imparte as 
áreas ou as materias do agrupamento, elaborará un informe individualizado de cada alumna 
ou alumno que participase nel, no que se indicará a efectividade da medida, así como a 
proposta sobre a continuidade, se procede, no curso seguinte. 

A participación dunha alumna ou dun alumno nun agrupamento flexible farase constar nos 
documentos oficiais de avaliación. 

c) Apoio do profesorado especialista en Pedagoxía Terapéutica e/ou en Audición e 
Linguaxe 

O profesorado de apoio ao alumnado con necesidades educativas especiais, profesorado 
especialista en audición e linguaxe ou en pedagoxía terapéutica, exercerá as súas funcións en 
todas as etapas educativas que se imparten no centro. A súa intervención débese entender 
como un recurso dirixido especialmente á atención educativa do alumnado con necesidades 
educativas especiais de xeito prioritario, así como a outro alumnado con necesidade específica 
de apoio educativo.  

Funcións do profesorado de apoio 

O profesorado especialista en Pedagoxía Terapéutica e o especialista en Audición e Linguaxe 
realizarán as seguintes funcións específicas: 

 Colaborar coa xefatura do departamento de orientación na proposta de organización da 
docencia de apoio. 

 Prestar atención docente directa ao alumnado indicado no primeiro parágrafo deste 
apartado, segundo a proposta de distribución da docencia do profesorado de apoio 
realizada pola xefatura do departamento de orientación á xefatura de estudos e 
autorizada pola dirección do centro docente. Esa atención en ningún caso substituirá a do 
profesorado titor nin a do profesorado que imparta as áreas ou materias en que o 
alumnado reciba o apoio. 

18 Plan Xeral de Atención á Diversidade                                                                                        CEIP Sofía Casanova - Culleredo 
 



 Elaborar os programas de intervención para o alumnado que atende, segundo as 
directrices recollidas neste PXAD, en colaboración co profesorado da área que corresponda 
e segundo a orientación e o asesoramento da xefatura do departamento de orientación. 

 Colaborar, de ser o caso, na elaboración das adaptacións curriculares do alumnado que 
atende, así como no seu seguimento e avaliación. 

 Participar na planificación e no desenvolvemento das actuacións e das medidas que 
favorezan a inclusión da diversidade do alumnado. 

 Asistir ás sesións de avaliación do alumnado que atende, con voz e sen voto. 

 Elaborar, ao finalizar o curso escolar, un informe individual de cada alumna ou cada 
alumno a quen prestase apoio, coordinado pola xefatura do departamento de orientación e 
segundo o modelo facilitado polo departamento de orientación (Anexo 8), que se incluirá 
no seu expediente. 

Organización e funcionamento das intervencións de apoio 

A atención do alumnado realizarase preferiblemente no grupo onde está integrado, sempre 
que as necesidades de intervención o fagan posible. Poderán levarse a cabo intervencións 
específicas noutros espazos (aula de apoio) cando a organización dos horarios así o aconselle 
para garantir a atención do conxunto do alumnado con necesidades de intervencións 
específicas. Tamén será posible empregar a aula de apoio ou outros espazos para aquelas 
intervencións que pola súa natureza requiren de condicións que non poden darse na aula 
ordinaria ou que interfiran o seu funcionamento de xeito significativo (especialmente no caso 
das intervencións de Audición e Linguaxe). Nestes casos a intervención poderá levarse a cabo 
en pequeno grupo, cun máximo de cinco alumnas ou alumnos de forma simultánea. 

Para o alumnado que estea escolarizado en réxime de escolarización ordinaria o duración das 
intervención que se leven a cabo fóra da súa aula non excederá a terceira parte da xornada 
escolar e en ningún caso suporá a totalidade do horario lectivo semanal dunha determinada 
área curricular. 

Coa fin de que a saída do alumnado obxecto de intervencións específicas fóra da aula, non 
supoña que este deixe de realizar tarefas fundamentais dentro da programación didáctica 
establecida, o profesorado titor adoptará as medidas necesarias de adaptación dos horarios 
e/ou de atención individualizada, así como, se é o caso de priorización das tarefas. 

Información ás familias 

As nais, os pais ou as persoas titoras legais do alumnado que reciba apoio específico por parte 
do profesorado especialista serán informadas polo profesorado titor sobre as características 
do mesmo, en especial sobre aspectos como o número de sesións semanais, as áreas e 
obxectivos da intervención e o emprazamento da mesma. Deixarase constancia escrita de dita 
información mediante a folla que figura no anexo 9.  

Programas de Intervención 

Os programas de intervención do profesorado de apoio deberán considerar, cando menos: 

 As competencias adquiridas e as necesidades educativas que presenta a alumna ou o 
alumno, que deben constar no informe psicopedagóxico. 

 O currículo de referencia da alumna ou do alumno. De tratarse de alumnado con 
adaptación curricular, deberá considerar o currículo adaptado.  

 O enfoque metodolóxico do profesorado de apoio en relación co que aplica o profesorado 
da área ou da materia en que o alumnado recibe o apoio.  

 A coordinación co profesorado titor e co profesorado da área ou da materia en que o 
alumnado recibe o apoio.  
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 O seguimento e a avaliación do programa, que incluirá indicadores de avaliación. A 
información obtida deses procesos daralla a coñecer o profesorado de apoio ao equipo 
docente, cando menos, nas sesións de avaliación. 

Memoria anual 

Ao finalizar o curso escolar, e tomando como fonte os informes de apoio de fin de curso de 
cada alumna ou alumno, o profesorado de apoio elaborará unha memoria na cal incluirá, 
cando menos, os seguintes aspectos: 

 Cantidade de alumnado a que apoiou ao longo do curso, con indicación da ensinanza e do 
nivel educativo. 

 Valoración da coordinación co profesorado titor e co profesorado das áreas ou das 
materias nas cales realizou as intervencións de apoio. 

 Valoración da repercusión das medidas de apoio no alumnado. 

 Previsións para o curso seguinte e propostas de mellora, de ser o caso. 

A memoria entregaráselle á xefatura do departamento de orientación para incluír, como 
anexo, na memoria anual dese departamento.  

d) Flexibilización da duración do período de escolarización 
Enténdese por flexibilización da duración do período de escolarización a redución ou a 
ampliación da permanencia nunha determinada etapa, por tratarse, respectivamente, de 
alumnado con altas capacidades intelectuais ou de alumnado con necesidades educativas 
especiais.  

Redución do período de escolarización 

Por redución da duración do período de escolarización para o alumnado con altas capacidades 
intelectuais considéranse as seguintes flexibilizacións: 

 Na etapa de educación infantil: Redución dun ano escolar para o alumnado con acreditación 
de altas capacidades intelectuais; poderá comezar a educación primaria no ano natural en 
que cumpra os cinco anos de idade. 

 Na etapa de educación primaria: Redución dun ano escolar, independentemente de que se 
reducise ou non a súa permanencia en educación infantil, para o alumnado con 
acreditación de altas capacidades intelectuais. Esta redución afectará, con carácter xeral, o 
segundo curso do ciclo, de xeito que o alumnado que reduce a duración do período de 
escolarización poida realizar o novo ciclo completo, comezándoo no seu primeiro curso, e 
non afectará, con ese mesmo carácter, o derradeiro curso da etapa. 

O procedemento para se acoller á flexibilización por redución do período de escolarización é o 
establecido na Orde de 8 de setembro de 2021 (artigo 58). 

Ampliación do período de escolarización 

Por ampliación da duración do período de escolarización considéranse as seguintes 
flexibilizacións: 

 Na etapa de educación infantil: Ampliación dun curso escolar para o alumnado con 
acreditación de necesidades educativas especiais, que non poderá permanecer nesa etapa 
máis alá dos sete anos de idade, feitos no ano natural en que finaliza o curso escolar. 
Cando esa ampliación se produza no primeiro ciclo de educación infantil, a incorporación 
ao segundo ciclo realizarase ao primeiro curso dese ciclo. 

 Na etapa de educación primaria: Ampliación dun curso escolar para o alumnado con 
acreditación de necesidades educativas especiais, que non poderá permanecer nesa etapa 
máis alá dos quince anos de idade, feitos no ano natural en que finaliza o curso escolar. A 
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ampliación realizarase no segundo curso do terceiro ciclo, logo de esgotada a medida 
excepcional de repetición de curso dentro da etapa. 

Procedemento para solicitude de ampliación da escolarización no 1º ciclo de E. Infantil 

As familias do alumnado que desexen solicitar dita flexibilización deberán presentar durante o 
período ordinario de admisión, unha solicitude para ser admitido/a no primeiro curso do 
segundo ciclo de educación infantil, manifestando expresamente que optan a unha praza 
reservada para alumnado con necesidade específica de apoio educativo e presentando, xunto 
coa solicitude, unha declaración de que van solicitar, ao mesmo tempo, cursar o terceiro curso 
do primeiro ciclo de educación infantil nunha escola que imparta esas ensinanzas, ou a 
continuidade na mesma se xa están acudindo a dita escola; polo que optan á flexibilización por 
ampliación da duración do período de escolarización na etapa de educación infantil. 

A xefatura do departamento de orientación levará a cabo unha avaliación inicial de acordo co 
establecido no punto 3.5. deste Plan e emitirá informe psicopedagóxico facendo constar de 
maneira expresa a proposta sobre a adopción da medida de flexibilización. 

Procedemento para solicitude de ampliación da escolarización no 2º ciclo de E. Infantil e na E. 
Primaria 

De maneira ordinaria, o proceso de solicitude de flexibilización rexerase polo seguinte 
procedemento: 

 Na xunta de avaliación correspondente ao 2º trimestre analizárase con detalle a 
conveniencia de proceder á tramitación da solicitude. 

 Se se determina dita conveniencia, o profesorado titor elaborará un informe no que se 
xustifique a necesidade desa medida, e a xefatura do departamento de orientación, emitirá 
un Informe psicopedagóxico no cal se especifiquen necesidades específicas e as medidas 
de atención á diversidade adoptadas. 

 Informarase á familia do alumno ou alumna e solicitarase a constancia da súa 
conformidade expresa por escrito. 

 O equipo docente, xunto co profesorado de apoio e o asesoramento do Departamento de 
Orientación elaborarán a proposta de adaptación do currículo conforme o establecido no 
artigo 55 da Orde de 8 de setembro de 2021. 

 A documentación anterior dixitalizarase, xunto coa copia do expediente da alumna ou 
alumno para que a dirección do centro a tramite mediante a aplicación ANEAE 
(www.edu.xunta.gal/aneae) 

Rexistro das medidas de flexibilización 
Con carácter xeral, as medidas de flexibilización, sexan de redución ou de ampliación da 
duración do período de escolarización, consignaranse no expediente académico do alumnado, 
con indicación da resolución mediante a cal se autorizaron. 

e) Atención educativa ao alumnado que, por circunstancias diversas, presenta 
dificultades para unha asistencia continuada ao centro  

Nos casos que esta situación se produza, a atención educativa do alumnado rexerase polo 
establecido no artigo 62 da Orde de 8 de setembro. 

f) Medidas de atención específica ao alumnado procedente do estranxeiro 
Considerarase alumnado obxecto destas medidas a todo aquel que se incorpore ao centro  e 
reúna algunha das necesidades educativas seguintes:  

a) Descoñecemento das dúas linguas oficiais de Galicia. 

b) Desfase curricular de dous cursos ou máis, con respecto ao que lle correspondería pola  
súa  idade. 

c) Presentar graves dificultades de adaptación ao medio escolar debidas a razóns sociais ou 
culturais. 
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A determinación das necesidades realizarase a través da avaliación inicial que se leva a cabo 
con carácter xeral no momento da incorporación ao centro que, de considerarse necesario, se 
complementará coa avaliación psicopedagóxica que realice a xefatura do departamento de 
orientación. Como resultado emitirase un informe no que se farán constar as propostas de 
medidas de tipo organizativo ou curricular a adoptar. Dito informe constará no expediente do 
alumno ou alumna. 

Flexibilización da idade de escolarización inicial 

Con carácter xeral o alumnado escolarizarase no curso que por idade lle corresponda. Non 
obstante, no caso do alumnado de Educación Primaria, cando se constate a existencia dun 
desfasamento curricular de máis de dous cursos, poderanse escolarizar no curso 
inmediatamente inferior ao que lle correspondería por idade, incorporándose ao curso 
correspondente á súa idade no caso de superar ese desfasamento.  

Estas circunstancias, de producirse, serán comunicadas ao servizo territorial de Inspección 
Educativa. 

Grupos de adquisición de linguas. 

Os grupos de adquisición de linguas son agrupamentos de alumnado de educación primaria ou, 
de xeito excepcional, do 6º curso de educación infantil que, procedendo do estranxeiro, 
descoñeza as dúas linguas oficiais de Galicia. 

Teñen por finalidade, a través dunha atención individualizada, o impulso dunha formación 
inicial específica nas linguas vehiculares do ensino, de xeito que se posibilite a súa plena 
incorporación nas actividades de aprendizaxe do grupo no que se atope escolarizado.  

Esta atención será levada a cabo por profesorado do centro con dispoñibilidade horaria, 
preferentemente pertencente á etapa ou ciclo educativo do alumnado. Ese profesorado 
coordinarase co profesorado titor do grupo ordinario a que pertenza a alumna ou o alumno, co 
asesoramento da xefatura do departamento de orientación. 

O horario semanal máximo de pertenza a un grupo de adquisición será de cinco períodos 
lectivos semanais no último curso de Educación Infantil, dez períodos lectivos semanais no 1º  
e 2º curso de Primaria e ata vinte a partires de 3º curso de Primaria. Respectarase en todo caso 
a participación do alumno ou alumna nos momentos e tarefas nas que se facilita a súa 
interacción social e comunicativa (p. ex. períodos de recreo, Educación Física, Educación 
Artística,...). 

O alumnado poderá formar parte dun destes grupos un tempo máximo dun trimestre, se ben 
a inspección educativa poderá autorizar a ampliación excepcional dese período. 

Unha vez adquirida a competencia lingüística imprescindible, determinarase, a necesidade de 
reforzo educativo e o tipo de apoio preciso para que o alumnado acade os obxectivos mínimos 
previstos. 

A avaliación das aprendizaxes específicas no grupo de adquisición de linguas será continua, 
realizaraa o profesorado encargado dese agrupamento e servirá de referente para a toma de 
decisións sobre o horario de permanencia nel. Non obstante, as sesións de avaliación 
realizaranse segundo o procedemento xeral que prevé a normativa de cada etapa, e poderá 
asistir a esas sesións, con voz e sen voto, o profesorado que realizou a intervención específica 
nese grupo. 

As nais, os pais ou as persoas titoras legais do alumnado que asista a un grupo de adquisición 
de linguas serán informadas polo profesorado titor sobre o seu progreso nas aprendizaxes 
específicas de tipo lingüístico, así como no relativo á súa inclusión no centro docente. 

Para constituír un grupo de adquisición de linguas será necesaria a solicitude da dirección do 
centro docente ao servizo territorial de inspección educativa seguindo o establecido na Orde 
de 8 de setembro de 2021 (art. 68). 
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Grupos de adaptación da competencia curricular 

Os grupos de adaptación da competencia curricular son agrupamentos de alumnado que terán 
por finalidade, a través dunha atención individualizada, o progreso na súa competencia 
curricular, de xeito que se lle posibilite a plena incorporación nas actividades de aprendizaxe 
do curso no que se atope escolarizado. Esta medida estará dirixida, polo tanto, ao alumnado 
escolarizado desde 3º ata 6º de Primaria que presente un desfase curricular significativo (de 
dous ou máis cursos) con respecto ao curso no que se decidiu a súa escolarización. 

A permanencia nestes grupos levarase a cabo nunha fracción da xornada escolar, 
principalmente coincidindo coas materias de carácter instrumental, podéndose estender ao 
longo de todo o ano escolar, aínda que o alumnado reincorporarase plenamente ao seu grupo 
ordinario no momento no que a xunta de avaliación considere superadas as súas necesidades 
educativas debidas ao atraso curricular. 

Os grupos de adaptación da competencia curricular poderán estar formados por alumando de 
diferentes grupos e así como de diferentes cursos. 

O horario semanal máximo de permanencia nestes grupos será de 8 períodos lectivos 
semanais e en ningún caso o desenvolvemento das actividades do grupo de adaptación da 
competencia curricular poderá abranguer a totalidade do horario semanal de cada unha das 
áreas curriculares. 

O profesorado encargado dos grupos de adaptación da competencia curricular será calquera 
mestra ou mestre que conte con dispoñibilidade horaria. Deberase establecer, polo 
profesorado titor, a coordinación entre o profesorado do grupo ordinario e o de adaptación da 
competencia curricular, especialmente no relativo aos aspectos de tipo metodolóxico e 
programación de actividades docentes, e contará co asesoramento da xefatura do 
departamento de orientación. Igualmente, asistirá ás sesións de avaliación do alumnado do 
grupo que atende, con voz e sen voto. A avaliación deste alumnado corresponde ao equipo 
docente do grupo ordinario.  

Así mesmo, as familias ou persoas responsables do alumnado serán informados sobre os seus 
progresos na superación do desfase curricular, así como sobre a súa integración na vida do 
centro. 

Para constituír un grupo adaptación da competencia curricular será necesaria a solicitude da 
dirección do centro docente ao servizo territorial de inspección educativa seguindo o 
establecido na Orde de 8 de setembro de 2021 (art. 68 e 69). 

5.3. Aplicación e desenvolvemento dos protocolos de atención educativa da Consellería 
de Educación  

Os protocolos de atención educativa constitúen un referente de boas prácticas na 
intervención educativa de alumnado con condicións de atención á diversidade de carácter 
frecuente no noso sistema educativo. Deben por tanto, aplicarse de maneira coherente co 
contido deste Plan Xeral de Atención á Diversidade. Considerando a prevalencia da cada unha 
das condicións presentes no noso centro nos últimos anos, son especial interese os seguintes: 

Atención educativa do alumnado con TDAH 

O Protocolo de Consenso sobre TDAH na Infancia e na Adolescencia nos Ámbitos Educativo e 
Sanitario contén indicacións para a identificación do alumnado que poida presentar este 
trastorno. Conta tamén con un conxunto de orientacións para a atención educativa que o 
profesorado debe incluír como medidas ordinarias de atención á diversidade, sempre 
considerando as axeitadas en cada caso. A xefatura do departamento de orientación prestará 
asesoramento sobre a selección e adecuación das mesmas. 

Este protocolo ten entre as súas finalidades a coordinación da intervención educativa coa 
intervención desde o ámbito sanitario, dun xeito tratamento multimodal, polo que se 
orientará ás familias sobre a conveniencia de requirir atención por parte dos servizos 
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sanitarios. Así mesmo, unha vez que mesma se produza manterase unha colaboración estreita 
cos profesionais dese ámbito. Segundo o propio protocolo establece, a transmisión da 
información relevante levarase a cabo mediante a solicitude da mesma por parte da familia do 
alumnado. 

Atención educativa do alumnado con TEA 

O Protocolo de Tratamento Educativo do Alumnado con Trastorno do Espectro do Autismo 
(TEA) contén información relevante para guiar o proceso de identificación temperá do 
alumnado que presente características suxestivas da presenza deste trastorno do 
neurodesenvolvemento, así como trasladar ás súas familias a conveniencia de que reciban 
atención por parte dos servizos de saúde especializados. 

O protocolo conta cun conxunto orientacións para o proceso de escolarización sobre 
diferentes aspectos da intervención educativa. Non obstante, considerando a grande 
heteroxeneidade deste alumnado no referido a aspectos como o grao de expresión do 
trastorno e a posible existencia doutras dificultades acompañantes, en especial, as referidas á 
linguaxe ou á discapacidade intelectual; as orientacións deben seleccionarse e adecuarse a 
cada caso concreto. A xefatura do departamento de orientación prestará asesoramento sobre 
a selección e adecuación das mesmas. 

Atención educativa do alumnado con trastorno da aprendizaxe 

O trastorno da aprendizaxe refírese a unha dificultade na aprendizaxe e na utilización das 
aptitudes académicas,  que pode comprender: a dificultade na lectura (de maneira imprecisa 
ou lenta e con esforzo), a dificultade na comprensión da lectura, as dificultades de tipo 
ortográfico na escrita,  as dificultades para dominar o sentido numérico, os datos numéricos 
ou o cálculo; ou as dificultades co razoamento matemático. Estas dificultades con frecuencia 
danse de maneira coexistente e distintos graos e constitúen un trastorno do 
neurodesenvolvemento con frecuencia comórbido con outros (p. ex. o TDAH). 

O Protocolo para a intervención psicoeducativa da dislexia e/ou outras dificultades específicas 
da aprendizaxe, representa unha guía para a intervención educativa co alumnado con estas 
dificultades, aínda que centrada na súa maioría nas referidas ás dificultades comunmente 
coñecidas como dislexia e que veñen definidas como “un termo alternativo que se refire a un 
patrón de dificultades da aprendizaxe que se caracteriza por problemas co recoñecemento de 
palabras en forma precisa ou fluída, deletrear mal e pouca capacidade ortográfica”. 

O protocolo contén un esquema de compoñentes esenciais do proceso de detección e 
avaliación, así como un conxunto de orientacións xenéricas sobre a atención educativa para o 
alumnado con este tipo de dificultades. 

Este Plan Xeral de Atención á Diversidade contén varias medidas actuacións directamente 
dirixidas a identificación temperá deste tipo de dificultades, así como á atención das mesmas, 
como figuran no apartado 3.3. 

Atención educativa do alumnado con altas capacidades 

O Protocolo para a atención educativa ao alumnado con altas capacidades intelectuais contén. 
Así mesmo proporciona un fluxograma para seguimento do proceso de identificación, así 
como modelos de cuestionarios de demanda de intervención da xefatura do departamento de 
orientación por posibles altas capacidades intelectuais dun alumno ou dunha alumna. Ademais 
contén indicacións para o establecemento de programas de enriquecemento curricular e un 
repaso das medidas extraordinarias de atención á diversidade que poden ser adoptadas 
(flexibilización, adaptación curricular) 

Protocolo de Coordinación, Intervención e Derivación Interinstitucional en Atención Temperá 

Este PXAD contén como un dos seus eixes a detección e intervención temperá das dificultades 
educativas e do desenvolvemento. En concreto, as accións programadas nos epígrafes 3.1, 3.2 
e 3.3 diríxense de maneira específica a este ámbito. Deste xeito, de acordo co establecido no  
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Protocolo de Coordinación, Intervención e Derivación Interinstitucional en Atención Temperá,  
no caso de sospeita de necesidades relacionadas co desenvolvemento, ou de situación de 
vulnerabilidade que lle poida afectar negativamente ao proceso evolutivo da persoa menor, o 
centro informará á familia da conveniencia de canalizar dita sospeita a través dos servizos de 
pediatría. A tal fin, as familias poderán solicitar do centro a emisión dos informes relevantes 
para achegalos  para o proceso de valoración. 

6. Criterios para a organización e distribución dos recursos e 
a aplicación das medidas propostas 

 As medidas de atención á diversidade organizaranse dentro do horario xeral do colexio a 
través do uso flexible dos recursos persoais, dos espazos e dos medios dispoñibles. A 
planificación concreta das mesmas e a realización das actividades de apoio e reforzo 
correspondentes dependerá do tipo de medida e as condicións que se establezan neste 
plan para aplicalas. 

 A aplicación, organización e distribución das medidas propostas dependerá, por tanto, en 
primeiro lugar da dispoñibilidade de recursos persoais (dispoñibilidade horaria do 
profesorado) así como de espazos adecuados para o seu emprazamento. 

 Tamén dependerá do tipo de dificultades e necesidades que se detecten ao inicio de cada 
curso e da valoración do tipo de medidas máis axeitadas para atendelas.  

 Aplicarase un principio de flexibilidade na aplicación das medidas, tanto ordinarias como 
extraordinarias, cando se detecten novas necesidades educativas en calquera momento 
do curso para favorecer o acceso ao currículo de todo o alumnado mediante a 
organización adecuada dos elementos materiais, e dos recursos persoais e materiais do 
centro. 

 Con carácter xeral, as medidas de carácter ordinario pode desenvolvelas o profesorado na 
súa aula informando simplemente ao profesorado titor e ás familias, seguindo os criterios 
establecidos neste plan xeral de atención á diversidade. 

 As medidas de carácter extraordinario deben seguir o proceso de implementación e 
comunicación establecido para cada unha delas. 

 A proposta de organización e distribución dos recursos e aplicación das medidas de 
atención á diversidade será recollida ao inicio de cada curso académico na proposta de 
concreción anual do plan xeral de atención á diversidade, que será elaborada polo 
departamento de orientación e se entregará á dirección do centro docente para a súa 
incorporación á programación xeral anual. 

 Para a elaboración da mesma, o departamento de orientación considerará: 

• As memorias do curso anterior (memoria xeral, memoria do departamento de 
orientación e aqueloutras que sexa de interese na atención á diversidade) 

• Os informes do profesorado de apoio 

• Os informes de reforzo educativo e os plans específicos de reforzo para o alumnado 
que repite curso 

• As propostas de elaboración de adaptacións curriculares 

• As necesidades de atención temperá no alumnado de Educación Infantil do que se 
fixo avaliación inicial relativa a necesidades específicas de apoio educativo e, se é o 
caso, os ditames de escolarización 

• Os informes psicopedagóxicos do alumnado procedente doutros centros 
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7. Concreción das actuacións dos distintos profesionais en 
relación coas medidas deseñadas para o centro  

Actuacións do profesorado que exerce a función titorial 

 Realizar a avaliación inicial a comezos de cada curso, coa finalidade de adecuar as 
programacións ás características do alumnado. 

 Facer un seguimento xeral dos procesos de ensino-aprendizaxe para detectar as 
dificultades e as necesidades educativas coa finalidade de artellar respostas educativas 
coherentes e, demandar, no seu caso, os asesoramentos, reforzos e apoios precisos.  

 Coordinar coa xefatura do departamento de orientación a intervención educativa do 
alumnado que presenten necesidades específicas de apoio educativo. 

 Coordinar a elaboración dos plans específicos de reforzo para o alumnado de educación 
primaria que permaneza un ano máis no mesmo curso. 

 Coordinar co resto do equipo docente o axuste das programacións de aula, especialmente 
no referente ás medidas ordinarias de atención á diversidade e en especial, ao emprego 
de metodoloxías baseadas no traballo colaborativo en grupos heteroxéneos, a titoría 
entre iguais, a aprendizaxe por proxectos e outras que promovan a inclusión. 

 Coordinar co resto do equipo docente os criterios de adaptación dos tempos, dos 
instrumentos e dos procedementos de avaliación para o alumnado con necesidades 
específicas de apoio educativo 

 Facer as solicitudes de avaliación psicopedagóxica ao departamento de orientación, así 
como informar ás familias, deixando constancia escrita. 

 Colaborar co Departamento de Orientación na avaliación psicopedagóxica, especialmente 
no relativo á determinar o grao de competencia curricular do alumnado avaliado, así 
como as características de funcionamento do mesmo no contexto da aula, para o que 
encherá os cuestionarios e outros instrumentos de valoración axeitados. 

 Elaborar as adaptacións curriculares coa colaboración do resto do equipo docente das 
áreas adaptadas, o profesorado especialista de pedagoxía terapéutica, audición e linguaxe 
e a xefatura do departamento de orientación, de acordo co modelo que figura no anexo 7. 
Este proceso levarase a cabo con carácter xeral ao longo do mes de outubro, de xeito que 
o expediente da adaptación curricular completo estea rematado antes da fin do mes de 
novembro. 

 Elaborar e aplicar, xunto co resto do equipo docente e co asesoramento da xefatura do 
departamento de orientación, os programas de enriquecemento curricular para o 
alumnado con altas capacidades intelectuais. 

 Participar no desenvolvemento do Plan de Acción Titorial. 

 Promover un contexto de colaboración coa familia, intercambiando información relevante 
que afecte á educación dos seus fillos e fillas e darlles información sobre a adopción de 
medidas de atención á diversidade, deixando constancia escrita nos casos que esta sexa 
requirida, así como a súa conformidade, cando cumpra. 

 Elaborar os informes individualizados preceptivos e entre estes: 

o O informe de avaliación inicial segundo o modelo do XADE, así como o Informe 
Final/Individualizado, con especial atención a rexistrar as dificultades atopadas no 
proceso de aprendizaxe, así como as medidas educativas complementarias, que será 
cumprimentado polo profesorado titor de Educación Infantil. 
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o O informe no que se xustifique a necesidade de redución do período de escolaridade na 
educación infantil ou na primaria nos casos no que se propoña esta medida para o 
alumnado con altas capacidades. 

o O informe no que se xustifique a necesidade de ampliación do período de escolaridade 
na educación infantil ou na primaria nos caso no que se propoña esta medida para o 
alumnado con  necesidades educativas especiais, así como a proposta de adaptación do 
currículo. 

o O informe individual de final de curso sobre as medidas de reforzo educativo levadas a 
cabo, segundo o modelo que figura no anexo 6, coordinando así mesmo, os informes do 
resto do equipo docente, se é o caso e, en especial, naqueles casos nos que se decida a 
súa permanencia ordinaria un curso máis no nivel ou ciclo educativo. 

o O informe sobre o alumnado que pode ser beneficiario da inclusión nun agrupamento 
flexible, nos casos que corresponda, así como un informe individualizado de cada 
alumna ou alumno que participase nel, no que se indicará a efectividade da medida, así 
como a proposta sobre a continuidade, se procede, no curso seguinte 

o A proposta de exención da segunda lingua estranxeira nos casos nos que prevé  a Orde 
de 6 de setembro de 2007 (artigo 5.f), que  cumprimentará o profesorado titor de 6º de 
Primaria coa colaboración da xefatura do departamento de orientación. 

Actuacións do profesorado sen función titorial 

 Realizar a avaliación inicial a comezos de cada curso, coa finalidade de adecuar as 
programacións da súa área ás características do alumnado nas áreas que imparte. 

 Colaborar co profesorado titor no seguimento xeral dos procesos de ensino-aprendizaxe 
para detectar as dificultades e as necesidades educativas. 

 Cooperar co profesorado titor e coa xefatura do departamento de orientación na 
coordinación da intervención educativa do alumnado que presenten necesidades 
específicas de apoio educativo. 

 Elaboración dos informes individuais finais de curso sobre as medidas de reforzo 
educativo nas áreas que imparta. 

 Elaboración dos plans específicos de reforzo nas áreas que imparta para o alumnado de 
educación primaria que permaneza un ano máis no mesmo curso. 

 Elaboración dos programas de enriquecemento curricular nas áreas que imparta para o 
alumnado con altas capacidades. 

 Coordinar co profesorado titor o axuste das programacións de aula, especialmente no 
referente ás medidas ordinarias de atención á diversidade e en especial, ao emprego de 
metodoloxías baseadas no traballo colaborativo en grupos heteroxéneos, a titoría entre 
iguais, a aprendizaxe por proxectos e outras que promovan a inclusión. 

 Coordinar co profesorado titor e resto do equipo docente os criterios de adaptación dos 
tempos, dos instrumentos e dos procedementos de avaliación para o alumnado con 
necesidades específicas de apoio educativo 

 Colaborar co Departamento de Orientación na avaliación psicopedagóxica, especialmente 
no relativo á determinar o grao de competencia curricular do alumnado avaliado, así 
como as características de funcionamento do mesmo no contexto da aula, para o que 
encherá os cuestionarios e outros instrumentos de valoración axeitados. 

 Colaborar na elaboración das adaptacións curriculares, nos caso que se decida adaptación 
da área impartida,  coa colaboración do profesorado titor, o profesorado de apoio (PT-AL, 
se é o caso) e a xefatura do departamento de orientación, de acordo co modelo que figura 
no anexo 7. 
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 Desenvolver, de acordo co establecido na PXA,  as medidas de reforzo educativo previstas 
no apartado 5.1.f deste PXAD para o profesorado con dispoñibilidade horaria, elaborando  
ao final de cada curso, baixo a coordinación da persoa titora, un informe individual dos 
reforzos educativos levados a cabo, segundo o modelo que figura no Anexo 6. 

 Desenvolver os agrupamentos flexibles que sexan determinados na PXA, de acordo co 
establecido no apartado 5.2.b. deste PXAD, e colaborar co profesorado titor do alumnado 
do agrupamento flexible na elaboración dun informe individualizado de cada alumna ou 
alumno que participase nel, no que se indicará a efectividade da medida, así como a 
proposta sobre a continuidade, se procede, no curso seguinte. 

Actuacións do profesorado de apoio (PT –AL) 

 Colaborar, xunto coa xefatura do departamento de orientación e o profesorado titor, na 
organización da atención do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo e 
deseñar e elaborar os programas de intervención para o alumnado que atende. 

 Colaborar na elaboración, seguimento e avaliación das adaptacións curriculares. 

 Participar na selección elaboración de materiais e recursos didácticos para traballar co 
alumnado con necesidades específicas, así como colaborar no deseño e adaptación dos 
instrumentos e dos procedementos de avaliación do alumnado con necesidades 
específicas de apoio educativo. 

 Participar, cando sexa necesario, co profesorado titor nas reunións coas familias do 
alumnado con necesidades específicas de apoio educativo. 

 Redactar os informes individuais do alumnado a quen prestase apoio, empregando o 
modelo do Anexo 8, así como a memoria anual, tal como se establece no apartado 5.2.c 
deste PXAD. 

Actuacións da xefatura do departamento de orientación 

 Desenvolver e aplicar as medidas para a detección temperá das necesidades educativas 
do alumnado contidas neste PXAD, e informar e asesorar á comunidade educativa sobre 
os procesos de identificación das necesidades educativas do alumnado, a súa valoración e 
acreditación e a resposta educativa apropiada. 

 Levar a cabo as avaliacións psicopedagóxicas de acordo establecido neste PXAD. 

 Informar ao profesorado titor e á nai, o pai ou as persoas titoras legais do alumnado 
avaliado sobre os resultados e as conclusións da avaliación psicopedagóxica realizada, así 
como da proposta educativa que derive desta. 

 Elaborar as propostas de medidas e recursos necesarios para atender a diversidade do 
alumnado, que se plasmarán na concreción anual deste PXAD e no Plan de Orientación 
Anual. 

 Elaborar a proposta de distribución da docencia do profesorado de apoio (PT / AL) para a 
súa entrega á xefatura de estudios. 

 Elaborar os informes psicopedagóxicos do alumnado obxecto de avaliación 
psicopedagóxica 

 Redactar os ditames de escolarización nos casos que proceda. 

 Revisar periodicamente a evolución do alumnado escolarizado nunha modalidade 
diferente da ordinaria para propoñer, se é o caso, a modificación na modalidade de 
escolarización de acordo co establecido na Orde de 8 de setembro de 2021 (Cap. 2, Sección 
1ª). 

 Acreditar coa colaboración, de ser o caso, do equipos de orientación específico, a 
capacidade intelectual do alumnado. 
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 Expedir copias ou extractos do informe psicopedagóxico por solicitude das  nais, pais, ou 
persoas titoras do alumnado. 

 Elaborar e emitir copias ou extractos do informe psicopedagóxico por solicitude de 
entidades oficiais nos casos previstos pola lexislación (p. ex. tribunais de xustiza, equipos 
técnicos de menores da consellería con competencias na súa protección, valedoría do 
pobo,...). 

 Realizar, co visto e prace da dirección do centro, as solicitudes de intervención das 
persoas especialistas do equipo de orientación específico, segundo o modelo normalizado 
de ficha para solicitude de intervención. 

 Asesorar ao equipo docente sobre a elaboración e aplicación de programas de 
enriquecemento curricular para o alumnado con altas capacidades intelectuais 

 Promover e organizar a coordinación do profesorado do centro co das unidades de 
educación especial nos casos do alumnado escolarizado nunha modalidade combinada. 

Actuacións do equipo directivo 

 Dispoñer e pór en marcha as medidas de atención á diversidade adecuadas ás necesidades 
detectadas e aos recursos dispoñibles, que se determinarán na concreción anual do PXAD 
e se incluirán na PXA: 

o Os horarios do profesorado de apoio (PT / AL), segundo a proposta de distribución da 
docencia elaborada polo departamento de orientación 

o Os horarios do persoal auxiliar coidador, cando esta dotación exista no noso centro e 
segundo as propostas de organización elaboradas polo departamento de orientación.   

o A organización de programas de apoio, coa adscrición de profesorado con 
dispoñibilidade aos mesmos, así como a asignación de espazos e a dotación de 
materiais necesarios para o seu funcionamento. 

o A solicitude de programas que supoñan o achegamento de máis recursos para a 
atención á diversidade de acordo co establecido neste PXAD (ARCO, PROA Plus,...) e nas 
concrecións anuais do mesmo. 

o O establecemento de canles de colaboración con outras entidades con atribucións na 
prevención, detección temperá e intervención educativa co alumnado, no marco da PXA 
(Concello de Culleredo, Mestura, Renacer Xitano,...) 

 Solicitar ao departamento de orientación as avaliacións psicopedagóxicas do alumnado 
que solicita praza para alumnado con NEAE. 

 Tramitar ante a administración educativa: 

o Os informes do Departamento de Orientación do alumnado con NEAE solicitante de 
praza reservada e, no seu caso os ditames de escolarización. 

o As adaptacións curriculares 

o As solicitudes de flexibilización do currículo 

o A solicitudes de conformación de agrupamentos flexibles, grupos de adquisición de 
linguas e grupos de adaptación da competencia curricular. 

o As solicitudes de intervención do Equipo de Orientación Específico. 

o A comunicación da adopción de medidas de escolarización nun curso inferior ao que 
por idade lle corresponde no caso de alumnado procedente do estranxeiro. 

 Tramitar a solicitude da documentación no caso do alumnado que se incorpora a este 
colexio, así como o envío da documentación do alumno que se traslada a outro centro de 
acordo co establecido no artigo 90 da Orde de 8 de setembro de 2021. 
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 Deseñar e promover o emprego de protocolos e estratexias de seguimento, a avaliación e, 
de ser o caso, mellora dos servizos educativos que presta o centro en relación coa 
atención á diversidade, mediante un sistema de indicadores de calidade. 

Actuacións do persoal auxiliar coidador 

Na actualidade o noso centro non conta con este tipo de persoal. No caso da súa 
incorporación, atenderá ao alumnado con NEE, que presente algunha das seguintes 
características: 

 Necesidade de ser acompañado en todos ou en parte dos seus desprazamentos. 
 Necesidade de asistencia na súa hixiene e aseo. 
 Necesidade de asistencia imprescindible na súa alimentación. 
 Necesidade de cambios posturais frecuentes ao longo da xornada escolar para os cales 

careza da autonomía necesaria. 
 Ausencia de hábitos básicos de autonomía e de vida en sociedade. 

O persoal auxiliar coidador terá as seguintes funcións: 

 Atender o alumnado nas entradas e saídas do centro docente; nos hábitos de hixiene, 
aseo e alimentación; nos recreos, xogos e tempos de lecer; nos cambios de actividade e 
nas demais necesidades análogas, potenciando nel a súa autonomía e inclusión.  

 Realizar os cambios e o control postural que ese alumnado necesite. 
 Facilitar os traslados polos espazos do centro. 
 Contribuír ao seu coidado durante todo o período lectivo, mesmo dentro da aula cando 

resulte necesario. 
 Colaborar na atención dese alumnado durante o tempo de recreo, xogo e/ou lecer. 
 De ser o caso, atender o alumnado durante o servizo de comedor, así como no tempo 

inmediatamente anterior e posterior a ese servizo. 
 Nos casos excepcionais en que resulte necesario, acompañar na ruta escolar o alumnado 

que requira da presenza do persoal auxiliar coidador. 
 Colaborar nas actividades complementarias en que participe a alumna ou o alumno, de 

xeito especial, nas saídas extraescolares. 
 Participar, logo da debida convocatoria, nas reunións en que se aborden temas 

relacionados co alumnado que atende, colaborando nas liñas de coordinación 
establecidas polos equipos docentes que correspondan e polo departamento de 
orientación.  

A intervención profesional do persoal auxiliar coidador será gradual, de maior a menor 
atención, en función do nivel de autonomía que o alumnado que atende vaia adquirindo. 

8. Mecanismos de coordinación e colaboración internos, así 
como con outras etapas educativas e cos centros 
adscritos ou de adscrición  

Actuacións de colaboración e coordinación internas 

O modelo de coordinación e colaboración interna desenvólvese nas seguintes actuacións: 

 Reunións dos órganos colexiados (claustro de profesorado e comisión de coordinación 
pedagóxica) 

 Reunións do departamento de orientación 

 Reunións dos equipos docentes: Sesións de avaliación inicial, xuntas de sesións de 
avaliación e reunións ordinarias. 

 Reunións do observatorio da conciencia. 
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 Intercambio de información e a coordinación de xeito continuado entre os profesionais 
que atenden o alumnado (profesorado titor, profesorado de apoio, xefatura do 
departamento de orientación,...). 

Colaboración e coordinación con outras etapas educativas, cos centros adscritos e cos centros 
específicos 

 Colaboración e coordinación co 1º ciclo de educación infantil 

Nos casos do alumnado do 1º ciclo de E. Infantil que solicite unha praza para alumnado con 
NEAE, dentro do proceso de avaliación inicial, a xefatura do departamento de orientación 
manterá intercambio de información co centro de procedencia e, se é o caso, levará a cabo 
tarefas de observación no contexto do seu centro. Será precisa a autorización e conformidade 
expresa das nais, dos pais ou das persoas titoras legais do alumnado. 

 Colaboración e coordinación coa educación secundaria obrigatoria 

O noso colexio está adscrito ao IES Rego de Trabe. A xefatura do departamento de 
orientación forma parte do departamento de orientación de dito IES e acode ás reunións de 
coordinación programadas. 

Así mesmo, existe un programa de transición á ESO elaborado de maneira conxunta e que se 
plasma de xeito anual dentro do plan de orientación anual e que inclúe actividades 
informativas para alumnado e familias e visitas guiadas ao instituto. 

Así mesmo, dentro das actuacións de atención á diversidade do alumnado que se incorpora ao 
ensino secundario son de especial importancia: 

- Os informes psicopedagóxicos de fin de etapa 

- Os informes de proposta de exención da segunda lingua 

- O intercambio de información nas reunións do Departamento de Orientación do IES 
referida a aspectos como: Alumnado que non superou todas as áreas en 6º de primaria, 
alumnado que repetiu algún curso, alumnado que recibiu apoio específico en 6º, alumnado 
con ACI, alumnado do que se propón a adopción de ACI para 1º ESO.  

 Colaboración e coordinación cos centros adscritos 

Na actualidade non temos ningún centro adscrito ao noso departamento de orientación. No 
caso de que se adscribir algún, elaborarase unha concreción do PXAD para o mesmo de 
acordo coas circunstancias do centro adscrito. 

 Colaboración e coordinación cos centros específicos  

Nos casos do alumnado que curse unha modalidade de escolarización combinada  co un 
centro específico manterase estreita colaboración e coordinación a respecto da mesma. As 
accións a levar a cabo recolleranse na concreción anual deste PXAD e no Plan de Orientación 
Anual. 

9. Canles de colaboración coas nais, pais ou titores e titoras 
legais do alumnado e cos diferentes servizos externos ao 
centro 

Colaboración coas familias do alumnado 

As familias recibirán información en todas aquelas decisións que se tomen respecto a 
medidas contempladas neste plan a poñer en marcha en relación aos seus fillos e fillas. 
Naquelas nas que sexa precisa a súa autorización, recollerase a mesma por escrito despois de 
informar sobre o seus contido e alcance para que se garanta o seu dereito a decidir de 
maneira informada. Nos casos nos que a autorización familiar no sexa preceptiva deixarase 
constancia escrita de que a familia foi informada. 
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 No momento da incorporación do novo alumnado que comeza a escolarización, a xefatura 
do departamento de orientación participa nunha reunión informativa xunto co equipo 
docente de educación infantil na que se informa de xeito xeral das medidas de atención á 
diversidade, os servizos cos que o centro conta e as canles de contacto co propio 
departamento. 

 Nas reunións informativas de inicio de curso o profesorado que exerce a función titorial 
ofrece información ás familias referidas ás medidas e recursos para a atención á 
diversidade, con carácter xeral. 

 Nos boletíns trimestrais de avaliación consta a aplicación de medidas de reforzo 
educativo ou de adaptación curricular. Así mesmo, poderán incluírse no apartado de 
‘observacións’ aqueas informacións de carácter breve que o profesorado considere 
pertinente. Nos casos de alumnado con  adaptación curricular ou outras medidas que o 
requiran, poderán engadirse ao boletín informacións de carácter complementario sobre a  
evolución da a alumna ou alumno. 

 Ao longo do curso estableceranse os contactos necesarios de acordo co establecido no 
plan de atención titorial e na PXA. De igual maneira poderán manter reunións individuais 
coa xefatura do departamento de orientación. 

Colaboración co Equipo de Orientación Específico (EOE) 

A intervención do Equipo de Orientación Específico da Coruña desenvolverase de acordo coas 
liñas establecidas nas circulares que o mesmo fai públicas. As solicitudes de intervención 
levaranse a cabo pola xefatura do departamento de orientación co visto e prace da dirección 
do centro, segundo o modelo normalizado de ficha para solicitude de intervención, que as 
tramitará ao través da inspección educativa. 

Os pais, nais ou persoas titoras legais poderán solicitar a intervención do EOE, para o que o 
centro tramitará  a solicitude  facendo constar o carácter da mesma. 

Colaboración con entidades, asociacións e outras organizacións relacionadas coa atención á 
diversidade  

Promoverase a colaboración cos servizos das distintas administracións, entidades, 
asociacións e outras organizacións sen ánimo de lucro e con atribucións na prevención, 
detección temperá e intervención educativa co alumnado, que presten atención ou 
interveñan na atención multimodal do alumnado do centro. 

Neste sentido vénse mantendo colaboración coas seguintes entidades: 

 Centro de Servizos Sociais do Concello de Culleredo 

 Equipo de Menores da Consellería de Política Social 

 Unidade de Rehabilitación Infantil e Atención Temperá (CHUAC) 

 Unidade de Saúde Mental Infanto-Xuvenil (CHUAC) 

 Entidades de atención á infancia (ASPANAES, Fundación Meniños, Fundación Presencia 
Gitana, ONG Mestura,...) 

Con carácter xeral o intercambio de información con estas entidades a respecto de alumnado 
do centro de maneira individual levarase a cabo por mediación das propias familias do 
alumnado que serán as que facilitarán a información contida no informes facilitados polo 
centro, de maneira que se salvagarde o disposto na Lei Orgánica 3/2018, de Protección de 
Datos Persoais. 

Colaboración con outros profesionais que prestan atención integral a alumnado do centro 

Manterase colaboración con aqueles profesionais que prestan atención integral a alumnado 
do centro, de maneira especial ao alumnado que conta con bolsas de axuda para o alumnado 
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con NEAE nas modalidades de reeducación pedagóxica e/ou reeducación da linguaxe. Dita 
colaboración requirirá a autorización expresa da nai, pai ou persoa titora legal do alumno ou 
alumna. 

10. Seguimento e avaliación das medidas adoptadas 
 Todo o profesorado do centro participa no seguimento e avaliación deste PXAD. 

 A avaliación será realizada polo profesorado implicado nas sesións de coordinación e 
avaliación marcadas na PXA.  

 Realizarase unha avaliación continua para o seguimento das propostas individualizadas de 
reforzo educativo e nas adaptacións curriculares, introducindo as medidas correctoras 
consecuentes coa evolución do alumnado. 

 No boletín de información trimestral ás familias, recollerase o grao de consecución dos 
obxectivos programados. 

 Os programas de apoio (Programa de Apoio Intensivo en 1º de Primaria, Programa ARCO, 
Agrupamentos flexibles,...) será obxecto de seguimento continuado para establecer as 
modificacións necesarias no seu funcionamento e, en especial, no relativo ao alumnado 
destinatario do mesmo en cada momento do curso. 

11. Recursos e materiais 
Todo o profesorado do centro colaborará na medida das súas funcións no desenvolvemento 
deste Plan, que se levará a cabo contando con todos os recursos materiais dispoñibles no 
colexio. 

No caso do alumnado con atención específica, os informes pertinentes, Documentos de 
Reforzo ou Adaptacións curriculares indicarán: 

 Material específico a empregar. 

 Profesorado especialista que require. 

 Emprazamento do apoio: aulas de apoio (PT, AL), aula ordinaria, aula de agrupamento 
flexible,... 

Para lograr un emprego eficaz dos materiais didácticos cos que conta o centro contarase cun 
inventario dos recursos específicos cos que se conta e nos Plans de Orientación Anuais, o 
Departamento de Orientación farase proposta de adquisición de materiais específicos 
necesarios para o seu desenvolvemento. 

12. Avaliación e revisión do plan 
O obxectivo desta avaliación será a de analizar ao final de curso a súa adecuación á realidade 
do centro e deseñar as modificacións necesarias. 

O proceso a seguir será: 

 Análise e avaliación nas reunións de ciclo e dos Equipos docentes. 
 Análise e avaliación no Departamento de Orientación tendo en conta os seguintes datos: 

· Valoración dos Equipos Docentes e de Ciclo. 
· Datos aportados polo profesorado de apoio 
· Datos aportados pola Xefatura do D. O. 

 Posta en común na CCP 
 Elevación de conclusións e posibles modificacións ao Claustro. 
 Inclusión das valoracións na Memoria Anual 
No momento de redactar a PXA, no primeiro mes de cada curso, redactarase a súa concreción 
anual tendo como base as conclusións do curso anterior e ás realidades nese momento.  
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