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1. XUSTIFICACIÓN BASEADA NO CONTEXTO 

A Lei Orgánica de Educación do 3 de maio de 2.006 (LOE), establece os principios que 

deben inspirar o sistema educativo (calidade, equidade, inclusión,  flexibilidade, etc.) e a 

finalidade do mesmo: conseguir que todo o alumnado alcance o máximo desenvolvemento 

persoal, intelectual, social e emocional. 

Este fin só se pode acadar se partimos do recoñecemento, a posta en valor e a atención 

da diversidade. 

Temos unha realidade educativa diversa porque a realidade social, económica e cultural 

na que se atopa o noso centro, tamén é diversa. Na zona  de influencia do colexio hai 

poboación cun alto nivel de vida, pero tamén un gran número de persoas con importantes 

carencias económicas. A situación actual de crise económica está a xerar problemas serios 

para atender algunhas necesidades básicas de nenas e nenos, tanto materiais como de 

coidado familiar. Ao mesmo tempo prodúcense situacións familiares complicadas 

(desestructuracións, separacións traumáticas…) que xeran necesidades específicas na 

atención do alumnado. 

A inmigración supón riqueza e diversidade, mais tamén implica dedicar recursos. Ao 

longo de cada curso escolar prodúcese un constante goteo de alumnado procedente do 

estranxeiro, cunhas características particulares (descoñecemento das linguas propias de 

Galicia, atraso escolar xeneralizado por unha deficiente escolarización nos países de orixe, 

etc. ) que precisan dunha atención diferenciada.  

Tamén aumentou nos últimos anos o alumnado con necesidade específica de apoio 

educativo (dende escolarizacións tardías no actual sistema ata alumnos e alumnas con  

necesidades educativas especiais ) que require uns medios materiais e humanos adaptados e 

específicos que garantan os mellores resultados posibles no seu desenvolvemento. 

Segundo o Decreto de atención á diversidade de 7 de Decembro de 2011 enténdese 

por atención á diversidade o conxunto de medidas e accións que teñen como finalidade 

adecuar a resposta educativa ás diferentes características e necesidades, ritmos e estilos de 

aprendizaxe, motivacións, intereses e situacións sociais e culturais de todo o alumnado. 

Consideramos que a atención á diversidade debe ser un obxectivo prioritario  e 

recoñecemos a heteroxeneidade como algo positivo e enriquecedor.  

Máis a atención personalizada require, para poder ser posta en práctica de forma 

efectiva, dunhas condicións que non sempre se cumpren no noso centro: 

• temos unhas ratios que acadan en moitos casos o límite legal, cando non o superan. 

• carencia de espazos axeitados e suficientes para unha atención individualizada. 

• carecemos de suficiente persoal especializado en relacións coas necesidades que 

presenta o centro. 

• provisionalidade dos especialistas que atenden casos de necesidades específicas 

de apoio educativo. 
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• elevado número de alumnado procedente do estranxeiro, coa problemática xa 

mencionada. 

Sendo conscientes destas limitacións, elaboramos este Plan de Atención á Diversidade 

como un instrumento para tratar de acadar unha escola máis tolerante e inclusiva, no  que se 

concretarán os recursos e medidas para identificar, valorar e dar resposta   ás necesidades 

que poida haber.  

As medidas recollidas neste Plan implican a toda a comunidade educativa. 

2. OBXECTIVOS 

 Pretendemos proporcionar ao alumnado en xeral unha resposta educativa axeitada 

e de calidade que lle permita acadar o maior desenvolvemento persoal e social. Para elo, 

propoñémonos: 

• Educar na tolerancia e no respecto polas diferenzas. 

• Promover unha atención máis axustada ás posibilidades de cada alumno e alumna. 

• Establecer criterios pedagóxicos que orienten na adopción de decisións respecto do 

alumnado con necesidades específicas de apoio educativo. 

• Promover un modelo educativo centrado nas axudas que necesitan os alumnos e alumnas 

para progresar na súa aprendizaxe, e non nas súas dificultades. 

• Procurar a inclusión educativa e social de todos os alumnos e alumnas do centro, 

especialmente dos que posúen necesidades específicas de apoio educativo, mediante 

contextos que permitan o mellor desenvolvemento posible das súas capacidades. 

• Deseñar un uso axeitado dos recursos existentes no centro. 

• Establecer pautas de coordinación entre todos os profesionais implicados no proceso de 

ensino- aprendizaxe dos alumnos/as con necesidades específicas de apoio educativo. 

 

3. IDENTIFICACIÓN E VALORACIÓN DAS NECESIDADES 

As dificultades académicas do alumnado poden ser debidas a diferentes factores e 

causas, e pensamos que é preciso realizar unha detección temperá para poder  buscar a 

medida educativa máis axeitada o máis axiña posible. Dende que un alumno/a  inicia a súa 

escolarización é posible detectar  dificultades ou necesidades de apoio, pero  hai uns 

momentos concretos nos que debemos estar máis alerta e realizar as probas necesarias para 

que esa detección se faga efectiva.  

 

3.1 Entrevista individual/cuestionario a pais/nais de alumnado que se escolariza por 

primeira vez nalgún curso de Educación Infantil no noso colexio. 

 Esta entrevista ten por obxecto a recollida  de información que permita facer unha 

primeira aproximación á realidade de cada nena/o: desenvolvemento psicoevolutivo, 
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comportamento social, estado de saúde e deficiencias (físicas, psíquicas ou sensoriais) se é o 

caso, características persoais, aspectos familiares salientables, outras observacións 

(alimentación, sono, medos, celos, etc.) 

 Será realizada no mes de setembro (ou no primeiro mes de escolaridade),  polo  

titor/a correspondente.  Empregarase  o cuestionario que aparece no ANEXO  I, que pasará a 

formar parte do expediente do alumno/a. 

 

3.2 Coordinación co profesorado da etapa ou curso anterior (cando se produza cambio de 

titor/a) para recoller información sobre o alumnado. 

 Estas reunións serán coordinadas pola xefatura de estudos nos primeiros días do 

curso e participarán nela todos os/as docentes implicados, incluída a xefatura do D.O..  

 

3.3 Avaliación inicial realizada polo Departamento de Orientación. 

 Durante o mes de setembro  a xefatura do Departamento de Orientación, en 

colaboración co profesorado especialista de PT e AL, levará a cabo unha valoración  do 

alumnado que recibiu apoio deste profesorado especialista durante o curso anterior, sempre 

que así se recomendase no seu informe final. Nesta valoración determinarase a conveniencia 

ou non de aplicar medidas de apoio, que serán comunicadas e consensuadas co profesorado 

implicado.   

 

3.4 Avaliación inicial do alumnado de Educación Primaria ao comezo de cada curso nos 

grupos nos que haxa cambio de titor/a. 

  Será realizada durante o primeiro mes do curso polo profesorado titor e centrarase 

fundamentalmente no grao de desenvolvemento das competencias básicas , coa finalidade de 

axustar as ensinanzas ao alumnado concreto. Neste proceso de obtención de información 

inclúese: 

→ a revisión do expediente dos alumnos e alumnas no momento no que se asignan as 

titorías e sempre que se incorpore un novo alumno/a. Revisarase tamén a 

información da que dispoña o Departamento de Orientación, se é o caso. 

→ realización de probas de competencia curricular. 

→ información obtida nos contactos coas familias. 

 A análise e valoración dos resultados da avaliación inicial farase nunha sesión de 

avaliación coordinada pola persoa titora do grupo, nas que participará o profesorado que 

imparte docencia nel, co  asesoramento do Departamento de Orientación. Segundo as 

dificultades ou necesidades detectadas poderá adoptarse algunha das medidas ordinarias 

xerais (contempladas no punto 4.2.1)  ou calquera outra que se considere oportuna. O titor/a 
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informará ás familias das medidas que se van poñer en práctica e a xefa do D.O. rexistrarao 

no correspondente arquivo do alumno/a. 

 

3.5 Dificultades detectadas  polo  profesorado  de área ou especialista. 

 Calquer docente de E. Infantil  ou  Primaria poderá  detectar dificultades específicas 

nalgunha área ou materia, en calquera  momento ao longo do curso e tomar a decisión de 

aplicar reforzo educativo ou algunha outra medida ordinaria dentro da aula.  

→ Comunícallo  ao profesor titor/a, que informará á xefatura do D.O. e á familia. 

→ A xefatura do D.O.  rexistrará e deixará constancia da alumna/o, da dificultade detectada e 

da medida aplicada.  

→ Se a dificultade non está relacionada coa área ou materia, pode solicitar asesoramento ao 

Departamento de Orientación. 

 

3.6 Sesións trimestrais de avaliación.  

 O equipo docente dun grupo, presidido polo titor ou titora e  co asesoramento da 

xefatura do D.O. aproveitará estas sesións conxuntas, non só para avaliar o nivel acadado por 

cada un dos alumnos/as nas distintas materias, senón tamén para compartir información que 

axude na prevención de posibles dificultades. 

 

3.7  V aloración  realizada  polo/a  xefe/a  do D.O. 

→ Cando un/ unha alumno/ alumna á que se lle detectasen dificultades, non mellora coas 

medidas ordinarias aplicadas na aula ó longo dun trimestre, o titor/a presentará ante o 

Departamento de Orientación a demanda de valoración do alumno/a (ANEXO II). Esta 

demanda poderá ser entregada directamente á xefatura do D.O. ou ben a través do/a 

coordinador/a de nivel ou ciclo. En calquera caso, farase constar a súa entrega na acta da 

reunión semanal do D.O. 

→ Recibida a solicitude, o xefe/ xefa do D.O. fará unha valoración no prazo máximo de dúas 

semanas. Para esta valoración poderá contar coa colaboración do profesorado de Audición 

e Linguaxe, nos casos que se consideren susceptibles de rehabilitación logopédica. 

Elaborará un informe escrito para o titor/a, do cal será gardada unha copia na carpeta do 

alumno. Dito informe recollerá as conclusións da valoración realizada e as medidas que 

propón. Esta información será comunicada de forma directa polo orientador/a, a tódolos 

profesionais implicados na proposta. 



CEIP VALLE- INCLÁN                                                                                                          PLAN DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

6 

 

→ No caso de que o xefe/a do D.O. determine a conveniencia de facer unha avaliación 

psicopedagóxica, seguirase o procedemento establecido no punto seguinte. 

 

3.8 Avaliación psicopedagóxica. 

Refírese ao proceso de recollida, análise e valoración da información relevante  do 

alumnado, do seu contexto escolar, do contorno familiar e dos distintos elementos que 

interveñen no proceso de ensinanza e aprendizaxe, coa finalidade de identificar as 

necesidades educativas que poida presentar ese alumnado e poder fundamentar as 

correspondentes propostas e decisións. Axustarase ao establecido pola Consellería na  

normativa correspondente. 

A xefatura do DO é a responsable de realizar a  avaliación psicopedagóxica, en 

colaboración co profesorado titor/a, especialistas de pedagoxía terapéutica e audición e 

linguaxe, outros/ outras docentes de área  e a familia. Poderá contar tamén coa colaboración 

dos equipos de orientación específicos. 

A avaliación psicopedagóxica realizarase sempre nos seguintes casos: 

→ Incorporación ao centro dun novo alumno/a con necesidades  educativas especiais. Farase 

no momento no que se produza a incorporación, sen necesidade de solicitude previa e 

seguindo os pasos 4, 5 e 6 establecidos no procedemento xeral.  

→ Alumnado con medidas de atención  á diversidade ordinarias, seguindo o protocolo 

establecido  e sempre  que a valoración da xefatura do D.O. estableza a súa necesidade. 

→ Alumnado proposto para ditame de escolarización. 

→ Alumnado procedente do estranxeiro, nos casos en que a valoración inicial da xefatura do 

D.O. así o determine. 

→ A xefatura do Departamento de Orientación poderá decidir realizar unha avaliación 

psicopedagóxica cando algunha circunstancia ou caso especial o requira. 

Coa periodicidade que se determine para cada caso, e polo menos nos cambios de 

ciclo ou etapa, a xefatura do D.O. fará ao inicio do curso escolar unha revisión das avaliacións 

e valoracións realizadas, de cara a introducir as modificacións que se consideren precisas, de 

acordo coa evolución do alumno/a. 

Os pasos a seguir para a realización da avaliación psicopedagóxica  serán como norma 

xeral : 

1) O alumno/a con dificultades  recibiu con anterioridade medidas de apoio ordinarias de 

forma continua ao longo dun trimestre como mínimo. 

2) O Departamento de orientación ten constancia por escrito desta circunstancia. 
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3) O titor/a presenta ante o Departamento de Orientación (a través da xefatura do D.O. ou do 

coordinador/a  de ciclo) a demanda de valoración do alumno/a (ANEXO II). 

4) Recibida a solicitude, a xefatura do D.O. fará a súa valoración  no prazo máximo de dúas 

semanas  e elaborará un informe escrito para o titor/a, do cal será gardada unha copia na  

carpeta do alumno. Dito informe recollerá as conclusións da valoración realizada e as 

medidas que propón. Esta información será comunicada ao titor/a e todos os  profesionais 

implicados na proposta de forma directa pola xefatura do D.O.. No caso de que determine a 

conveniencia de facer unha avaliación psicopedagóxica, esta levarase a cabo no prazo 

máximo dun mes e os seus resultados recolleranse no correspondente Informe 

Psicopedagóxico no cal deberán figurar a situación evolutiva e educativa da alumna/o, a 

concreción das súas necesidades educativas, as orientacións curriculares, a proposta de 

escolarización , a determinación das axudas necesarias, o procedemento para a revisión e/ 

ou actualización do informe e cantas outras orientacións se consideren oportunas.  

5) Este informe xuntarase á documentación que conforma o expediente escolar da alumna/o.  

6) A  xefatura do D.O. comunicará ao titor/a os aspectos máis relevantes do Informe 

Psicopedagóxico , así como as medidas propostas. Cando estas medidas afecten a outros 

profesionais ( profesorado especialista, pedagoxía terapéutica, audición e linguaxe, 

coidadoras,  etc.) a xefatura do Departamento de Orientación daralles as pautas 

directamente. 

7) O titor/a, xunto coa xefatura do Departamento de Orientación , informarán  ás familias e 

daranlle as indicacións oportunas, se fosen precisas. 

As responsabilidades de cada un  dos membros participantes na avaliación 

psicopedagóxica son as seguintes: 

→ Xefatura do Departamento de Orientación 

▪  Revisión do expediente para rescatar a información de interese. 

▪ Entrevista co profesorado que intervén co alumno/a. 

▪ Entrevista familiar para recoller información sobre o desenvolvemento persoal e social do 

fillo/a, estilo educativo dos pais e nais, recollida de informes médicos, etc. 

▪ Observación directa do alumno/a na aula ordinaria. 

▪ Aplicación de probas psicopedagóxicas estandarizadas. 

▪ Elaboración do informe psicopedagóxico. 
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▪ Información e asesoramento a profesorado e familia dos resultados da valoración realizada. 

→ Titor/a 

▪ Informar a  xefatura do Departamento de Orientación da detección das dificultades dunha 

alumna/o e realizar a demanda de valoración das mesmas, cumprimentando o documento 

de rexistro das necesidades detectadas. (ANEXO II). 

▪ Informar a familia da realización da avaliación psicopedagóxica. 

▪ Colaborar coa xefatura do D.O.   na procura de información que axude a coñecer con máis 

profundidade as dificultades detectadas e o desenvolvemento escolar, persoal e/ ou social 

do alumno/a, segundo o caso (probas de nivel de competencia curricular, estilo de 

aprendizaxe, etc.) 

→ Profesor/a de área 

▪ Aplicación de probas de nivel de competencia curricular. 

▪ Colaborar co titor e a xefatura do D.O. na recolleita de información sobre o alumno/a. 

→ Especialistas de pedagoxía terapéutica e audición e linguaxe 

▪ Colaborar coa xefatura do departamento de orientación facilitando información sobre o 

desenvolvemento da alumna/o, no caso de que reciba ou recibise atención educativa por 

parte destes especialistas. 

▪ Colaborar co profesorado na aplicación de probas de nivel. 

→ Familia 

▪ Facilitar información do seu fillo/a e colaborar no que se estime conveniente. 

 

3.9 O Departamento de Orientación contribuirá na detección temperá e prevención de 

posibles dificultades, deseñando  e/ou poñendo en práctica as accións ou programas 

que considere máis adaptados ás características do centro.  

Estes programas, se os hai,  concretaranse cada ano no Plan Xeral Anual. 
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4. DESCRIPCIÓN DAS ACTUACIÓNS, MEDIDAS E/OU PROGRAMAS PARA A ATENCIÓN Á 

DIVERSIDADE. 

4.1.  ACTUACIÓNS: 

4.1.1. Da administración educativa 

o Garantir unha adecuada e equilibrada escolarización do alumnado con necesidade 

específica de apoio educativo na planificación da oferta de prazas escolares nos 

centros sostidos con fondos públicos. 

o Realizar a dotación dos recursos necesarios para ofrecer unha educación equitativa e 

de calidade, dentro dos principios inclusivos e de individualización da intervención 

educativa. 

o Adecuar os centros docentes ás disposicións vixentes en materia de promoción da 

accesibilidade universal. 

o Impulsar accións, medidas e programas dirixidos, entre outros, a : compensación de 

desigualdades en educación, prevención do absentismo e abandono escolar, mellora 

da convivencia, transición á vida laboral e promoción da aprendizaxe ao longo da 

vida. 

o Impulsar a formación de todo o profesorado na atención ao alumnado con necesidade 

específica de apoio educativo. 

o Adoptar cantas outras actuacións se determinen para propiciar a calidade e a 

equidade no ámbito da atención á diversidade. 

 

4.1.2. Do centro  

 O centro educativo, no exercicio da súa autonomía e singularidade, debe establecer  as 

actuacións que levará  a cabo para adecuar a resposta educativa á diversidade. 

Contemplamos as  seguintes actuacións: 

o Velar porque se apliquen  os criterios establecidos para a formación de grupos nos 

cambios de etapa ou curso. A distribución da heteroxeneidade é a base destes 

criterios, que figuran no  ANEXO III) 

o Na distribución das aulas para cada grupo terase en conta a presenza de alumnado 

con posibles dificultades derivadas de n.e.e (discapacidade visual, motora, etc.)  que  

puidesen necesitar determinadas condicións espaciais, de iluminación, cercanía ao 

ascensor ou aos baños, mobiliario adaptado, recursos técnicos, ubicación na planta 

baixa, etc. 

o A organización dos horarios terá en conta ao alumnado que recibe asistencia médica 

externa (Hospital Materno Infantil, Equipo de Atención Temperá, etc) para minimizar 

as posibles repercusións que esta asistencia  poida ter no seguimento normal do 

currículo por parte do alumno/a. 

o Favorecer a coordinación e o traballo en equipo do profesorado. 

o Potenciar a acción titorial. 

o Promover a implicación das nais, pais ou titores e titoras legais do alumnado no 

proceso educativo. 

o Impulsar a participación do profesorado en actividades de formación e innovación, así 

como o intercambio de experiencias na atención á diversidade. 
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o Adoptar todas aquelas medidas que favorezan a atención á diversidade do alumnado, 

no marco establecido polos órganos correspondentes. 

 

 

4.2.  MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

4.2.1. MEDIDAS ORDINARIAS 

  Son todas aquelas medidas que facilitan a adecuación do currículo 

prescriptivo ao contexto sociocultural dos centros educativos e ás características de todo o 

alumnado, sen alteración significativa dos obxectivos, contidos e criterios de avaliación. 

Teñen como finalidade dar resposta ás diferenzas que presentan as alumnas e alumnos en 

canto a competencia curricular, motivación, intereses, estratexias, estilo e ritmos de 

aprendizaxe para que todos e todas poidan acadar os obxectivos e competencias 

establecidas. 

  Contemplamos as seguintes medidas ordinarias: 

• Adecuar a programación de aula á diversidade. 

 A resposta á diversidade non consiste en adoptar medidas dirixidas a uns poucos 

alumnos/as, se non en contemplar e reflectir as distintas capacidades, motivacións, 

intereses, estilos e ritmos de aprendizaxe nas programacións didácticas. Polo tanto antes 

de decidir outras medidas máis específicas ou extraordinarias cun alumno/a, é preciso ter 

en conta a diversidade dende as programación de aula, que é o espazo no que deben estar 

as primeiras medidas directas. 

 Estas medidas están destinadas a calquera alumno/a que nun momento 

determinado non pode seguir o ritmo normal da clase ou ten dificultades puntuais nun tema 

ou nuns contidos determinados. Non supoñen variacións nos elementos prescriptivos do 

currículo (obxectivos, contidos e criterios de avaliación) do  curso  no que se atopa.  

Na seguinte táboa pódense ver distintos exemplos e suxerencias das medidas que 

se poden adoptar en canto ás programacións: 

 

MEDIDAS ORDINARIAS A LEVAR A CABO DENTRO DA AULA PARA A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

ADECUACIÓN DOS OBXECTIVOS E CONTIDOS 

• Concretar e priorizar os obxectivos e contidos expresados para o curso e o ciclo sinalando os mínimos en 

cada unidade didáctica (U.D.) 

• Priorizar os obxectivos e contidos en base á súa importancia para futuras aprendizaxes, a súa 

funcionalidade e aplicación práctica, … 

• Priorizar os obxectivos e contidos tendo en conta o nivel sociocultural, desenvolvemento lingüístico, 

ritmo e estilo de aprendizaxe, … centrándose nos contidos procedimentais, principalmente. 

• Prever a posibilidade de modificar a secuencia e temporalización de obxectivos e contidos para afianzar 

as aprendizaxes e conseguir maior grao de significación e respecto de distintos ritmos. 

ADECUACIÓN DAS ACTIVIDADES DE ENSINANZA-APRENDIZAXE 
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• Deseñar actividades que teñan diferentes graos de realización e dificultade. 

• Deseñar actividades diversas para traballar un mesmo contido e/ou actividades de reforzo para afianzar 

os contidos mínimos. 

• Propoñer actividades que permitan distintas posibilidades de execución. 

• Propoñer actividades que se leven a cabo con distintos tipos de agrupamentos: pequeno grupo, gran 

grupo, individual. 

• Planificar actividades de libre execución por parte dos alumnos segundo os seus intereses. 

• Planificar actividades que faciliten a manipulación e que teñan aplicación na vida cotiá para relacionar 

o estudado co entorno e darlle maior significatividade. 

ADECUACIÓN DOS CRITERIOS METODOLÓXICOS E MÉTODOS PEDAGÓXICOS 

• Distribución heteroxénea do alumnado (aplicando criterios aprobados para a formación de grupos, …). 

• Plantexar sesións onde se alternen a explicación de teoría coa realización de exercicios prácticos. 

• Priorizar métodos que favorezan a expresión directa, a reflexión, a comunicación e o descubrimento. 

• Adecuar a linguaxe do material de estudo segundo o nivel de comprensión dos alumnos/as 

(especialmente para os alumnos/as con neae). 

• Seleccionar técnicas e estratexias metodolóxicas que sendo útiles para todos os alumnos/as, tamén o 

sexan para os que presentan dificultades de aprendizaxe e neae. Por exemplo: técnicas de demostración 

e modelado, técnicas de traballo cooperativo, titorías entre iguais, traballo por proxectos, … 

• Favorecer o tratamento globalizado e interdisciplinar dos contidos de aprendizaxe buscando a 

xeneralización. 

• Partir das motivacións e intereses dos nenos/as (centros de interese). 

• Fomentar un bo clima de relacións sociais (respecto e tolerancia). 

• Reforzar os puntos fortes e minimizar as áreas de mellora. 

• Favorecer o uso de distintos materiais e recursos para que podan manipular e experimentar. 

• Empregar distintos espazos e recursos dentro e fóra da aula.  

ADECUACIÓN DOS TEMPOS, INSTRUMENTOS E PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

• Realizar unha avaliación inicial ante un novo proceso de ensino -aprendizaxe. 

• Introducir a avaliación do contexto de aula (avaliación continua, valorar o traballo diario, os intereses, 

a participación, traballos individuais e grupais, …) 

• Concretar e/ou facilitar os contidos mínimos que deben estudar. 

• Plantexar modificacións na forma de preguntar nas probas de avaliación (tipo test, de 

desenvolvemento, exames orais, preguntas de unir con frechas, preguntas curtas, secuenciar os pasos 

dun problema, distanciar as preguntas en distintas follas, empregar apoios visuais, uso das TICs, …) 

ADECUACIÓN DA AULA 

• Distribución do mobiliario na aula para mellorar a accesibilidade e a optimización da iluminación. 

• Distribución do alumnado dentro da aula tendo en conta a ubicación dos distintos recursos (mobiliario 

axeitado, tomas de corrente, axudas técnicas). 

 

• Programas de enriquecemento curricular. 

• Apoio  por parte de  profesorado  con dispoñibilidade horaria.  

 Non se trata de  ofrecer un tratamento especializado de intervención terapéutica, se 

non de  axudar ao profesorado do grupo para que poida intervir máis eficazmente co 

alumnado dentro do contexto da  aula ordinaria. Este apoio debe ser planificado 

conxuntamente polos dous profesores/as que interveñen, establecendo as funcións e 

tarefas a desenvolver co alumnado, aínda que de xeito flexible. Os apoios  nas 

especialidades serán realizados por outro profesorado da mesma especialidade, se o 

horario llo permite. Poden darse tres liñas básicas de actuación: 
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• apoio ao profesor/a  

• apoio  a todos os alumnos/as da aula   

• apoio dirixido a un ou varios alumnos/as en concreto. 

• Desdobres de grupos se os horarios o permiten.  

 Esta medida  ten por obxecto que o titor e o  profesorado especialista poidan  prestar 

unha atención máis individualizada en grupos nos que se dan circunstancias especiais  

como pode  ser un  número grande de alumnado con dificultades de aprendizaxe, baixo 

rendemento, etc. 

 

4.2.2. MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 

 Son aquelas medidas dirixidas a dar resposta ás necesidades educativas do 

alumnado con necesidade específica de apoio educativo. Segundo a normativa vixente, 

enténdese por alumnado con necesidade específica de apoio educativo aquel que requira, 

de forma temporal ou permanente, apoios ou provisións educativas diferentes ás ordinarias 

por presentar necesidades educativas especiais (tales como discapacidade intelectual, 

sensorial, motora, trastorno do desenvolvemento ou trastornos graves de conduta), por 

dificultades específicas de aprendizaxe, por altas capacidades intelectuais, por 

incorporarse tardiamente ao sistema educativo ou por condicións persoais ou de historia 

escolar.  

 Estas medidas extraordinarias aplicaranse unha vez esgotadas as medidas 

ordinarias ou por resultaren estas insuficientes. Para a súa aplicación  será necesaria a 

autorización da dirección do centro educativo, do Servizo de Inspección educativa, da 

xefatura territorial ou da dirección xeral que proceda, e , se é o caso, informe xustificativo 

do correspondente Servizo de Orientación. 

  Contemplamos as seguintes medidas extraordinarias: 

• Permanencia dun ano máis nalgún curso de  educación primaria  (repetición de 

curso).  

• Adaptacións curriculares significativas: tanto para o alumnado con condicións de 

sobredotación como aqueloutro con dificultades. Precisan a autorización da inspección 

educativa e  o seu deseño e desenvolvemento é responsabilidade do profesor ou profesora 

que imparte a  materia co asesoramento da xefatura do D.O. e de calquera outro 

profesional que participe na atención do alumno/a.  

• Adaptacións dos elementos de acceso ao currículo (axudas técnicas, 

adaptacións específicas de mobiliario…). 

• Flexibilización do período de escolarización. Debe  ser autorizada  pola 

Consellería segundo a lexislación vixente. 

• Agrupamentos flexibles: terán carácter temporal e deberán  contar coa 

correspondente autorización da inspección educativa ou da xefatura territorial.  
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• Escolarización combinada entre un centro ordinario e un centro de educación 

especial.  O alumnado pertencerá, para efectos académicos e administrativos, ao centro 

educativo que se determine na resolución da xefatura territorial correspondente. O 

profesorado de ambos os centros coordinarase no proceso de planificación, atención e 

avaliación deste alumnado. 

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

competencia curricular. Están pensadas para atender ao alumnado procedente do 

estranxeiro que presente descoñecemento das dúas linguas oficiais de Galicia e/ou 

desfase curricular significativo.  

• Exención temporal  nalgunha materia , segundo a lexislación vixente e previa 

autorización do órgano que corresponda. 

• Apoio do profesorado especialista en PT  e/ou en AL: seguindo as directrices 

establecidas no punto 5 para a aplicación desta medida.  

 

4.3.  PROGRAMAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

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

adaptados ás características do centro e do seu alumnado. Estes programas serán 

incluídos na PXA. 

 

5. CRITERIOS PARA A ORGANIZACIÓN E DISTRIBUCIÓN DOS RECURSOS E A 

APLICACIÓN DAS MEDIDAS PROPOSTAS 

 

5.1.  EN CANTO  AOS  RECURSOS 

  A atención á diversidade, en especial ao  alumnado con n.e.e. deberá contar cunha 

dotación adecuada de material e de profesorado especialista. En consecuencia, cando se 

trata do alumnado con discapacidade os informes psicopedagóxicos deben indicar que tipo 

de material específico, que profesorado especialista e que persoal coidador se require para 

ofrecer a eses alumnos e alumnas unha atención de calidade. 

5.2.  EN CANTO ÁS INFRAESTRUCTURAS 

  A escolarización de alumnos e alumnas con necesidades educativas especiais  

requerirá que o centro adecúe os seus servizos ás  necesidades que presentan. As 

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

servizo de transporte, ás posbilidades de acceso a todos os servizos do centro escolar, etc. 

deben  quedar claramente determinadas  nos informes de escolarización  e/ ou  atención 

elaborados polo departamento de Orientación . 
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5.3.  EN CANTO A APLICACIÓN  DAS MEDIDAS 

5.3.1. MEDIDAS ORDINARIAS 

• Adecuar a programación de aula é a primeira medida ordinaria de atención á 

diversidade  e aplicarase sempre e en todos os grupos, xa que está dirixida a todo o 

alumnado. 

• Apoio do profesorado con dispoñibilidade horaria: será realizado por profesorado que a 

xefatura de estudos nomee a tal efecto, dentro do contexto da aula ordinaria. Será 

competencia da xefatura de estudos, en colaboración coa xefa do D.O.,  determinar os 

grupos susceptibles de recibir este apoio así como determinar o tipo do mesmo.  Para 

decidilo valorarán como circunstancias a favor do apoio:  

o número de alumnos repetidores 

o número de alumnos con materias pendentes 

o número de alumnos que presentan dificultades e non poden recibir outras 

medidas. 

o cursos do 1º ciclo. 

• O desdobre de grupos é una medida que será acordada pola xefatura de estudos en 

colaboración co profesorado implicado e co asesoramento do D.O. As familias serán 

informadas da medida e de como se vai poñer en práctica. O desdobre afectará 

sempre a unha área instrumental (matemáticas ou lingua) e unha especialidade ( en 

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

ser heteroxéneos. 

5.3.2.  MEDIDAS EXTRAORDINARIAS. 

Cando a aplicación de medidas  ordinarias non sexa suficiente para atender as 

dificultades que presenta unha  alumna/o  ou grupo de alumnos, o titor /a presentará ante o 

Departamento de Orientación  (a través da xefatura do D.O. ou do coordinador/a de ciclo) a 

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

reforzo educativo levado a cabo na aula ordinaria por parte do profesor titor e/ou 

especialistas coa avaliación  do funcionamento das mesmas. ( Anexo II). Nun prazo de 

dúas semanas  a xefatura do D.O.  elaborará un informe cos resultados do seu análise e a  

proposta de intervención que  recomenda. Se fose necesario realizar unha avaliación 

psicopedagóxica, seguirase o procedemento establecido para as mesmas no punto 3 deste 

documento  e igualmente terá como resultado un informe no que se determinen as axudas 

necesarias, o procedemento para a revisión e/ou actualización do informe e cantas outras 

orientacións se consideren oportunas. 

• A permanencia dun ano máis nun curso de Educación Primaria aplícarase conforme á 

lexislación vixente e ao establecido por cada nivel na súa programación. Nestes casos 

o/a  docente que recibe ao alumno/a que repite, despois de revisar os informes do 

curso anterior e facer a súa valoración inicia lelaborará un plan específico de 
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recuperación ou reforzo seguindo as directrices establecidas pola Consellería de 

Educación. 

• Adaptacións curriculares significativas: A pertinencia da adaptación curricular e os 

elementos do currículo aos que vai afectar será decidida unha vez efectuada a 

avaliación psicopedagóxica, nunha reunión coordinada pola xefatura de estudos á que 

asistirá o titor/a, os profesores das materias obxecto de adaptación e a xefatura do 

D.O.. O seu desenvolvemento levarase a cabo, agás casos excepcionais, no contexto 

educativo ordinario (grupo de alumnos/as de referencia). Revisaranse periodicamente 

conforme ao establecido na propia planificación da ACS e polo menos unha vez ao 

remate do curso. 

• Flexibilización do período de escolarización. Nos supostos establecidos na normativa. 

• Agrupamentos flexibles. Aplicaranse conforme ao establecido nas normas vixentes  

para estes casos. 

• Escolarización combinada. Será preciso un ditame de escolarización conforme ao 

recollido na lexislación vixente. Esta  modalidade de escolarización estará sometida a 

un proceso de revisión periódica por parte da xefatura do Departamento de 

Orientación, que será trimestral en educación infantil e, cando menos, anual nas 

demais ensinanzas. Cando, a partir desa revisión, se conclúa que é necesario un 

cambio na modalidade de escolarización, este deberá solicitarse á xefatura territorial 

correspondente, quen resolverá. Establecerase unha coordinación entre os dous 

centros para  planificar, atender e avaliar  a este alumnado, na que participará tanto o 

profesorado implicado coma o Departamento de Orientación. A organización do centro 

facilitará que esta coordinación sexa posible. 

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

curricular. Desenvolveranse nos centros que reúnan as condicións sinaladas pola 

Consellería e que conten coa autorización correspondente. 

• Exención temporal  nalgunha materia segundo a lexislación vixente e previa 

autorización do órgano que corresponda. 

• Apoio do profesorado especialista en PT  e/ou en AL. Esta medida aplícase cando a 

xefa do Departamento de Orientación, na súa valoración e informe, ante unha 

demanda, estima necesaria esta intervención dos especialistas. Neste caso,  elaborará 

unha proposta escrita especificando polo menos: número de sesións, aspectos ou 

áreas a traballar no apoio e orientacións para levalo a cabo. A partir desta proposta  o 

profesorado de PT e AL  farán unha avaliación inicial individualizada do alumno/a para 

definir o seu plan de traballo. A continuación  a xefa do Departamento de Orientación 

reunirá a todos os profesionais implicados para concretar  de forma conxunta e 

coordinada as actuacións que se van levar a cabo. Nesta reunión tamén se establecerá  

como e con que periodicidade se vai realizar o seguimento de cada caso. Para 

establecer o horario de  atención do alumnado polo profesorado  especialista en 

Pedagoxía  Terapéutica e Audición e Linguaxe teranse en conta os seguintes criterios 

prioritarios: 
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→ En primeiro lugar atenderase ao alumnado que presente necesidades educativas 

especiais, tanto polos especialistas de PT como de AL. 

→ No caso de quedar con horario dispoñible, o profesorado de PT  atenderá en segundo 

lugar a outro alumnado con necesidade específica de apoio educativo (neae) coa 

seguinte orde de prioridade:  

o alumnado con dificultades específicas de aprendizaxe  

o alumnado de incorporación tardía ao sistema educativo (procedente do 

estranxeiro) 

o dificultades por condicións persoais ou de historia escolar 

o alumnado con altas capacidades intelectuais. 

→ No caso de quedar con horario dispoñible ,na especialidade de Audición e Linguaxe a 

prioridade estará determinada polo tipo de problemas que presente o alumnado con 

neae, na seguinte orde:  

o problemas de comunicación 

o problemas de linguaxe  

o e por último, as dificultades relacionadas coa fala. Neste caso,  atenderanse 

primeiro aos alumnos/as de máis idade. 

 Na organización dos horarios de PT e AL establecerase unha hora semanal  para a 

reunión destes especialistas coa xefatura do Departamento de Orientación, na que se 

levará a cabo o seguimento dos apoios. Unha vez establecidos os horarios dos 

especialistas de Pedagoxía Terapéutica e Audición e Linguaxe a xefatura do DO  

comunicarallos  á xefatura  de estudos para a súa aprobación. A  atención destes 

especialistas será por norma xeral dentro da aula ordinaria,  buscando  sempre un 

apoio de calidade antes que de cantidade. Cando sexa precisa a atención fóra da aula 

ordinaria, buscarase a coincidencia do reforzo co horario do grupo O alumnado con 

necesidades  educativas  especiais  permanentes recibirá apoio, preferentemente,  por 

parte do profesorado especialista  en PT e AL con destino definitivo no centro. 

 Ao finalizar  o curso, cada un dos especialistas de PT e AL redactará un informe 

escrito de cada un dos alumnos/as atendidos,  que será arquivado na carpeta que o 

Departamento de Orientación ten do alumno/a. 

  

6. CONCRECIÓN DA ACTUACIÓN DOS DISTINTOS PROFESIONAIS EN RELACIÓN COAS 

MEDIDAS DESEÑADAS 

6.1.  DO EQUIPO DIRECTIVO  

• responsabilizarse do cumprimento das actuacións establecidas a nivel de centro. 
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• designar ao profesorado con dispoñibilidade horaria para os apoios e os grupos  

susceptibles de recibir este apoio (en colaboración coa xefa do Departamento de 

Orientación). 

• organizar os desdobres de grupos, se os houbese. 

• recoller os programas de recuperación dos alumnos/as con materias pendentes, así  

como  actualizar os resultados da avaliación no XADE. 

• coordinar as reunións para decidir a pertinencia ou non da elaboración de ACS. 

• autorizar as medidas extraordinarias que sexan da súa competencia. 

6.2.  DA XEFATURA DO D.O. 

• atender as demandas de valoración  presentadas ante o Departamento.  

• realizar as avaliacións psicopedagóxicas cos informes correspondentes, así como a  

súa revisión e/ou actualización coa periodicidade establecida. 

• propoñer as intervencións do profesorado de PT e AL. 

• facer as revisións periódicas dos casos de escolarización combinada. 

• colaborar na planificación e desenvolvemento das medidas ordinarias e 

extraordinarias que precisan a súa intervención ou asesoramento. 

• manter comunicación e colaboración cos servizos externos que actúen sobre o 

alumnado do centro para realizar a coordinación e seguimento das distintas 

actuacións. 

• solicitar a intervención do Equipo de Orientación Específico cando sexa preciso. 

• colaborar cos titores no desenvolvemento das medidas contempladas no Plan de 

Acción Titorial. 

6.3.  DO PROFESORADO TITOR E DE ÁREA 

• poñer en práctica as actuacións recollidas no Plan de Acción Titorial. 

• adecuar a programación de aula á diversidade 

• participar na elaboración e aplicación doutras medidas de atención á diversidade 

(ordinarias e/ou extraordinarias) conforme ao estipulado para cada unha. 

• comunicarse coas familias . 

• coordinarse co equipo  de profesores/as que interveñen no seu grupo. 

• coordinarse coa xefatura do D.O. cando haxa intervención do Departamento de 

Orientación. 

• elaborar os programas específicos de reforzo para o alumnado que repite curso. 
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• participar nas sesións de avaliación valorando o progreso do grupo e de cada 

alumno/a, así como das medidas aplicadas ou da necesidade de aplicar outras. 

6.4.  DO PROFESORADO ESPECIALISTA EN PT E AL 

• elaborar e poñer en práctica o plan de intervención co alumnado co que vai traballar. 

• facer un informe escrito a final de curso sobre cada un dos casos atendidos. 

• coordinarse cos titores para o seguimento do alumnado a o que atenden. 

• manter reunións de coordinación coa xefatura do D.O. para planificar e facer o 

seguimento dos seus apoios. 

• participar nas sesións de avaliación do alumnado ao que atenden. 

 

7. MECANISMOS DE COORDINACIÓN E COLABORACIÓN INTERNOS, E COS CENTROS 

DE ADSCRICIÓN 

Como centro de Educación Infantil e Primaria dependente da Consellería de Educación, 

cumprimos coas reunións periódicas establecidas para os distintos órganos de coordinación: 

equipos de ciclo, equipos de Dinamización, Departamento de Orientación, Comisión de 

Coordinación Pedagóxica, Observatorio de Convivencia, Claustro e Consello Escolar. Ademais 

procúrase a coincidencia de profesorado do mesmo curso polo menos nunha hora semanal de 

dispoñibilidade para  favorecer a coordinación dentro do curso. 

Realizamos  tamén  as seguintes coordinacións: 

• unha reunión semanal do profesorado especialista de PT e AL  coa xefa do 

Departamento de Orientación. 

• nos cambios de etapa ou ciclo, reunións a principios de curso para intercambiar 

información, coordinadas pola xefatura de estudos. 

• para os casos de alumnado con necesidades educativas especiais xa escolarizados 

no centro e que cambien de etapa, ciclo/e ou titor/a, con anterioridade ao inicio das 

clases, o Departamento de Orientación fará unha reunión para planificar os recursos 

materiais e humanos que van ser necesarios para atendelos: transmitindo 

información, facilitando formación sobre as discapacidades ou problemas do 

alumnado, coordinando actuacións e facendo o seguimento. 

• reunións da xefatura do D.O. con todo o profesorado implicado na atención ao 

alumnado con necesidade específica de apoio educativo. Farase unha ao inicio do 

apoio, para concretar o plan de traballo e posteriormente, coa periodicidade que se 

estime oportuna nesta reunión inicial, para realizar o seguimento de cada caso. 

• sesións trimestrais de avaliación en todos os niveis coordinadas polos titores/as, así 

como a sesión de  avaliación inicial nos cursos nos que haxa cambio de titor/a. 
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• reunións da xefatura do D.O. co persoal coidador para facer o seguimento do seu 

plan de traballo. 

• contactos e/ou reunións co persoal das escolas infantís de procedencia, para 

recoller información nos casos de novo alumnado con necesidades específicas de 

apoio educativo, coordinadas pola xefatura do D.O. coa colaboración do profesorado 

de educación infantil. 

• reunións co IES Neira Vilas, ao que está adscrito o colexio para intercambios de 

información, coordinacións; sempre que se considere oportuno e polo menos  unha 

vez ao final de cada curso para preparar o cambio de etapa do alumnado de 6º de 

Educación Primaria.  

 

8. CANLES DE COLABORACIÓN COAS NAIS, PAIS OU TITORES E TITORAS LEGAIS DO 

ALUMNADO E COS DIFERENTES SERVIZOS EXTERNOS AO CENTRO 

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

esforzo educativo e que se impliquen en todas aquelas medidas destinadas ao 

desenvolvemento integral dos nenos e nenas, particularmente nos ámbitos referidos á mellora 

de autonomía, esforzo, autoestima, participación e convivencia. 

Para conseguir este obxectivo lévanse a cabo unha serie de actuacións recollidas en 

distintos documentos do centro (PEC, PXA,  etc.) que poden resumirse en: 

• colaboración coa ANPA na organización de actividades culturais, deportivas e 

extraescolares e tamén para adquisición de material para o centro. 

• posibilidade de utilización das instalacións do centro pola ANPA, para actividades 

culturais e deportivas que non teñan fin de lucro, nin sexan discriminatorias. Deben 

obter previamente a autorización da dirección do centro. 

• favorecer a participacións das nais e pais nos órganos nos que teñen legalmente 

establecida a súa representación (Consello escolar, Observatorio de Convivencia). 

• Reunión, en xuño do profesorado de educación infantil de 5 anos, coas familias do 

alumnado que se incorpora ao centro no primeiro curso  de infantil, para explicarlles 

como é o período de adaptación. 

• Reunión, en xuño, coas familias das alumnas e alumnos que se incorporan á etapa 

da educación primaria para explicarlles o proceso de transición a esta etapa. 

• reunións de titoría ao inicio do curso escolar, con todos os pais e nais. 

• horario de atención individual ás familias, por parte do profesorado, os luns de 4 a 5. 

Incluímos tamén  aquí, os contactos que se poden establecer con profesionais 

particulares que estean atendendo  ao noso alumnado. 

• realización de determinadas conmemoracións ao longo do curso, nas que se pide 

especificamente e de diferentes xeitos, a súa colaboración (Samaín, Entroido, Festa 

do Libro, etc. ) 
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 Tamén mantemos colaboración con outros servizos externos ao centro, como son: 

• o Concello, coordinando a proposta de actividades extraescolares que ofertan ao 

centro e divulgando entre a comunidade escolar as actividades que organizan. 

• o Centro Municipal de Servizos Sociais, sendo a xefatura do D.O. e a xefa de 

estudos as encargadas de realizar e coordinas as posibles colaboracións ou 

contactos. 

• a Biblioteca Municipal de Rialeda, coa que colaboramos para organizar e/ou 

participar en varias actividades ao longo do curso (contacontos, Día do Libro, etc.). 

• outros servizos que actúan sobre o alumnado do centro (Hospital Materno Infantil, 

Aspace, Aspanaes, etc) cos que colaboramos e nos coordinamos a través da 

xefatura do D.O.. 

• Co Equipo de Orientación Específico, para asesorar nos casos en que a xefa do 

Departamento de Orientación así o solicite. 

 

9. PROTOCOLOS PARA A SOLICITUDE E/OU COMUNICACIÓN  DAS MEDIDAS 

EXTRAORDINARIAS 

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

entre outras cousas, a intervención directa da xefa do Departamento de Orientación. Para 

solicitar esta intervención é preciso presentar, perante o Departamento (a través da 

coordinadora ou coordinador de ciclo, ou da xefa do Departamento), na súa reunión semanal, 

a solicitude que figura como ANEXO II, debidamente cuberta. Se fose preciso realizar unha 

avaliación psicopedagóxica, comunicarase ás familias co  modelo que figura como ANEXO V. 

Tamén se comunicará  calquera  intervención fóra da aula, co modelo do ANEXO  VI.  

A autorización de cada unha das outras  medidas que proceda aplicar, despois da 

valoración e informe da xefatura do D.O., seguirá o procedemento establecido para cada caso 

no apartado 5.3.2 ou na normativa que corresponda.  

 

10. PROCESOS DE SEGUIMENTO, AVALIACIÓN E MELLORA DO PLAN 

 

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

Orientación, nunha memoria que recollerá a implementación do plan e as modificacións 

introducidas. Ao mesmo tempo establecerá as propostas de mellora  que se consideren 

oportunas  para o curso seguinte.  

Para a realización desta  memoria teranse  en consideración: 

• Datos dos diferentes cursos, aportados polos/as  coordinadores/as. 

• Datos aportados polo profesorado de Pedagoxía  Terapéutica  e  Audición  e 

Linguaxe   e polo profesorado responsable dos reforzos. 
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• Datos aportados polo equipo directivo. 

• Datos aportados pola propia xefatura do D.O.. 

 

A recollida destes datos pode efectuarse en modelos aportados ou elaborados polo 

propio Departamento (cuestionarios, enquisas, etc.) ou en outros formatos.  

 

11.  ANEXOS 

I . Avaliación inicial de Educación Infantil. 

II . Demanda de intervención do Departamento de Orientación. 

III . Criterios para a adscrición do alumnado nos cambios de etapa ou curso. 

IV. Recollida de datos académicos do alumnado. 

V . Comunicación á familia da realización dunha avaliación psicopedagóxica. 

VI . Comunicación á familia para reorganizar o horario do alumno/a, coa fin de recibir 

apoio fóra da súa aula ordinaria. 

VII . Pasos a seguir para a realización dunha valoración ou avaliación psicopedagóxica. 
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ANEXO I 



CEIP VALLE- INCLÁN                                                                                                          PLAN DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

23 

 

 



CEIP VALLE- INCLÁN                                                                                                          PLAN DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

24 

 

 

 



CEIP VALLE- INCLÁN                                                                                                          PLAN DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

25 

 

ANEXO III.    CRITERIOS PARA A ADSCRICIÓN DO ALUMNADO NOS CAMBIOS DE ETAPA OU CURSO 

1. ALUMNADO QUE EMPEZA POR PRIMEIRA VEZ A ETAPA ESCOLAR: GRUPOS DE 4º EDUCACIÓN INFANTIL 

1.1. Persoas que interveñen e lugar da reunión 

Na formación dos grupos intervirán: Xefatura do D.O., Xefatura de Estudos, Secretaria/o 

A reunión de formación dos grupos levarase a cabo nun lugar axeitado para evitar interrupcións. Dito lugar 

indicarase na convocatoria de reunión. 

1.2. Procedemento de formación de novos grupos 

1º Paso 

• Preséntanse dúas  listas (unha de nenas e outra de nenos) ordenadas segundo a data de nacemento. 

• Faise unha distribución aleatoria do alumnado das dúas listas (nenas e nenos) en dous grupos mixtos A e 

B. (Nas listas de nenas e nenos asignamos, por exemplo, a opción A-B-A-B) . 

• Elabóranse as listas dos grupos A e B, recollendo os alumnos e alumnas  asignados no paso anterior a 

cada un dos grupos. (Estas listas xa estarían equilibradas en canto ao número de nenos e nenas e en 

canto a data de nacemento). 

 

2º Paso 

 

Equilibrar os grupos tendo en conta : 

• Nenos/as con NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS (que xa solicitan a  matrícula por este cupo). 

• Evitar xuntar nenos/as de orixe ESTRANXEIRA ou de etnias con dificultades de adaptación. 

• Poñer en grupos diferentes aos IRMÁNS, para potenciar un desenvolvemento autónomo. 

• Evitar nomes repetidos de nenos e/ou nenas, sen afectar aos criterios recollidos nos puntos anteriores. 

 

Acta final 

A xefa de estudos, ou persoa na que delegue, recollerá por escrito os acordos tomados na reunión. 

2. ALUMNADO QUE CAMBIA DE ETAPA OU CURSO 

2.1. Persoas que interveñen e lugar da reunión 

Na formación dos grupos intervirán: titores, especialistas que inciden nos grupos, profesorado de apoio, 

Xefatura do Departamento de Orientación e Xefatura  de estudos. 

A reunión de formación dos grupos levarase a cabo nun lugar axeitado para evitar interrupcións. Dito lugar 

indicarase na convocatoria de reunión. 
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2.2. Procedemento de formación de novos grupos 

 1º Paso 

• Preséntanse as listas (ou lista) por orde alfabética. 

• Faise unha distribución aleatoria do alumnado. (A opción que se utilice recóllese  por escrito para tela en 

conta en futuras distribucións). 

• Elabóranse as listas cantando os nomes que corresponden ó grupo A- B ou C, se é o caso. 

• O titor/a que así o desexe cubrirá un formulario no que se recolla os datos máis salientables de cada 

alumno. Dito formulario será proporcionado polo D.O. e terá un uso de carácter persoal, non quedando 

reflexado no expediente do alumno (ANEXO  IV). 

 2º Paso 

 Equilibrar  os grupos tendo en conta : 

• Nenos/as con NECESIDADES DE ATENCIÓN EDUCATIVA que non recibiron apoio de PT ou AL. 

• Nenos con APOIO e Informe do D.O. 

• Nenos/as REPETIDORES. 

• Igualar, dentro do posible,  o número de  NENAS E  NENOS. 

• Aqueles nenos/as que presentan CONDUTAS DISRUPTIVAS, tentarase integralos nun grupo que 

neutralice o seu comportamento o máximo posible. 

• CARÁCTER, COMPORTAMENTO E  AFINIDADES. Neste apartado ter en conta o carácter, o 

comportamento e os grupos de amigos que os rapaces teñan formados con anterioridade.  

• Alumnado con ASIGNATURAS PENDENTES. 

• Nenos/as BO RENDEMENTO. Considérase bo rendemento NOT ou SOB nas instrumentais.Tamén hai que 

procurar que ningún neno/a quede sen AMIGOS de  referencia. 

• Evitar xuntar nenos/as de orixe ESTRANXEIRA ou de etnias con dificultades de adaptación. 

• Poñer en grupos diferentes ós IRMÁNS para potenciar un desenvolvemento autónomo. 

  

Acta final 

A xefa de estudos, ou persoa na que delegue, recollerá por escrito os acordos tomados na reunión. 
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ANEXO IV 

  ANO  REPETIU ESTRANXEIRO? TEN DIFICULTADES PENDENTES? 

BÓ 
RENDEMENTO? CONDUTA  

NOME E APELIDOS  

NACTO. 
que 

curso? 
chegou no 

ano… 

SEN   SEN   
CON 

INFORME CON APOIO (marcar cales) ( SOB/ NOT OU - ) DISRUPTIVA? 

  INFORME APOIO 
D. 
O. E.O.E. PT AL ACS MAT 

L. 
C. L.G. C.M. ING L.C. L.G. MAT.   

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                    

DO- Departamento de Orientación                EOE- Equipo de Orientación Específico                ACS -Adaptación Curricular Significativa       
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