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PLAN DE INTEGRACIÓN DO ALUMNADO ESTRANXEIRO 

 

 

1.- Xustificación do plan. 

2.- Alumnado a quen vai dirixido. 

3.- Principios básicos. 

4.- Obxectivos do plan. 

5.- Actuacións co alumnado. 

6.- Avaliación. 

 

 

1.- XUSTIFICACIÓN. 

 

 A importancia crecente dos fluxos migratorios fai precisa unha preparación do contexto 

escolar para recibir a un alumnado que ten diferentes raíces cuturais.  

 

 Se ben no noso centro o incremento de alumnado estranxeiro non é, polo de agora, moi 

significativo, non podemos dar as costas a unha situación que pode resultar moi problemática se non 

temos previstas actuacións e estratexias de integración, tanto na escola coma na sociedade, en 

previsión dunha afluencia de persoas procedentes doutras culturas que, seguro, antes que despois 

acabaremos tendo. A diversidade cultural está a ser un dos principais factores que inflúen no proceso 

educativo e, polo tanto, debe ser tida en conta á hora da planificación de estratexias tanto a nivel de 

centro coma de aula. 

 

 Existen xa plans xerais das distintas administracións e outras entidades que dan pautas para 

a integración e educación deste alumnado. Aproveitando a experiencia de Comunidades e centros 

educativos que xa tiveron que enfrontar o problema, pretendemos establecer uns criterios para 

garantir que cada alumno ou alumna do noso centro teña a resposta educativa máis axeitada ás súas 

características persoais e culturais.   

 

 Parece evidente que a escola, no momento actual, non está preparada para atender unha 

demanda que sobrepase a cualificación de simbólica do alumnado estranxeiro. Ademáis da atención 

que precisa a peculiaridade de cada alumno, ao profesorado pídeselle que atenda, ao mesmo tempo, 

alumnos que teñen unhas características diferentes en canto á súa lingua, distintos niveis de  
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competencia curricular, necesidades educativas específicas… en función da súa nacionalidade.  

Semella esta unha tarefa excesivamente ampla para ser abordada dun xeito individual dentro da 

aula. Dentro deste plan, debemos contemplar tamén ao alumnado que ten carecterísticas propias 

derivadas da súa pertenza a grupos culturais ou étnicos, mesmo coa nacionalidade española, pero 

de difícil integración na vida escolar. Deste xeito, o criterio básico para ser obxecto das medidas 

deste plan no só vai ser a nacionalidade senón tamén a pertenza a cuturas que constitúan grupos 

minoritarios con diferencias acusadas do resto da sociedade na que están inmersos.  

 

 Por outra banda, a orde de 20 de febreiro de 2004, pola que se establecen medidas de 

atención específica ó alumnado procedente do estranxeiro, no seu artigo 3º, fai referencia a centros 

que desenvolverán esas medidas específicas, pero non a tódolos centros.  Entendemos con isto que 

é unha previsión das autoridades educativas a adecuación dalgúns centros para a acollida deste 

alumnado, pero iso non implica que nos centros non recoñecidos pola administración como suxeito 

de medidas especiais de apoio ao alumnado inmigrante non vaian a ter ese tipo de alumnos. 

 

 Polo tanto, en previsión de dificultades antes mencionadas, cremos xustificado o deseño dun 

plan específico de actuación para alumnado inmigrante. 

 

 

2.- ALUMNADO A QUEN VAI DIRIXIDO. 

 

 Segundo a orde de 20 de febreiro de 2004, serán obxecto de medidas de atención específica: 

 

 Alumnos que descoñezan as dúas linguas oficiais da Comunidade, 

 Alumnado que teña un desfase curricular de dous ou máis cursos con respecto ao  que lle 

correspondería pola idade. 

 Alumnado con graves dificultades de adaptación ao medio escolar por razóns sociais ou 

culturais. 

 

  

3.- PRINCIPIOS BÁSICOS DE ACTUACIÓN. 

 

 Un plan de integración de alumnado estranxeiro debe ter uns principios nos que 

fundamentarse e que deben presidir tódalas actuacións desenvolvidas nel. Neste, contemplamos: 
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3.1. A atención integral, dende o ámbito da nosa competencia,  procurando que as 

necesidades educativas que poden ter estes alumnos sexan resoltas, na medida do posible, entre a  

 

escola e outros organismos competentes. A comunicación cos servicios sociais do Concello para un 

seguemento deste alumnado, mentres dure a súa estadía no centro, faise imprescindible, 

 

 3.2.  A busca dunha “educación intercultural” de maneira que non só os alumnos e alumnas 

estranxeiros reciban información e valores da cultura que os acolle senón que, tamén, podan os 

valores das culturas foráneas transmitirse ao alumnado español. Evidentemente, isto ten a limitación 

da lexislación e marco educativo vixentes. Non se trata de trastocar valores senón de entender a 

diversidade cultural e chegar a apreciala coma unha fonte de enrequecemento persoal dende o 

respecto polo que é diferente. 

  

 3.3. Busca da equidade de oportunidades. As estratexias postas en práctica a partir deste 

plan, irán encamiñadas a minimizar as diferencias que por razón de lingua, nivel de competencia 

curricular, grao de integración na sociedade… poidan influír sobre as oportunidades de continuar 

dentro do sistema educativo.  Será prioritario o obxectivo de garantir a plena escolarización do 

alumnado estranxeiro. 

 

 3.4. Continuidade no sistema educativo. As medidas propostas deben perseguir a 

continuidade dentro do sistema educativo. Unha das características deste alumnado é a súa 

“volatilidade” en canto a permanencia no centro. Este aspecto, coñecido polo profesorado, tende a 

sesgar, inevitablemente, as expectativas que sobre el se teñen. Polo tanto, é preciso deseñar 

medidas que non teñan un matiz de temporalidade para evitar o etiquetamento. 

 

 3.5. Adecuación de estratexias. As estratexias utilizadas comunmente na aula, sendo 

efectivas para a maior parte do alumnado, poden resultar inoperantes en canto aparezan nenos e 

nenas procedentes doutras culturas moi diferentes. Farase preciso, pois, ofertar unha diversidade de 

medidas para a integración destes alumnos. Nelas, especialmente cando o alumnado descoñeza a 

lingua, primará a inmesión lingüística.  

 

 3.6. Adecuación curricular.  O emprego de estratexias distintas nestes alumnos,  implicará, 

normalmente, unha adecuación do currículo ás súas necesidades, moi especialmente cando sexan 

alumnos e alumnas cun total descoñecemento do idioma ou cunha pobre competencia lingüística. As  
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medidas de adecuación irán encamiñadas, fundamentalmente no primeiro ano de estadía no centro, 

á busca da competencia lingüística, previa e necesaria para a aprendizaxe.    

 

 3.7. Atención específica.  Dadas as súas características, este alumnado recibirá unha 

atención específica por parte de profesorado especialista. Isto non implica a ausencia de 

responsabilidade da titoría no proceso, máis ben ao contrario, xa que a inmersión lingüística más 

efectiva é a que se fai entre iguais e o marco idóneo é o nivel de referencia. 

 

 

4. OBXECTIVOS XERAIS DO PLAN. 

 

 4.1. Facilitar una eficaz adaptación do alumnado estranxeiro no prazo de tempo máis breve 

posible. 

 

 4.2. Promover, fundamentalmente, a competencia lingüística na lingua vehicular do ensino. 

Primarase este aspecto sobre a competencia curricular. 

 

4.3. Promover uns axeitados niveis de competencia actitudinal e aptitudinal especialmente no 

alumnado que presente unha acusada diversidade de tipo cultural. 

 

4.4. Desenvolver, ó igual que os seus compañeiros de aula, tendo en conta a súa orixe e 

costumes, as habilidades sociais básicas que permitan unha axeitada relación co entorno. 

 

4.5. Mellorar as competencias curriculares instrumentais. 

 

 

5. ACTUACIÓNS CO ALUMNADO ESTRANXEIRO. 

 

 Os obxectivos que pretendemos deben ser desenvolvidos seguindo unhas actuacións que 

faciliten a sistematización da atención e o aproveitamento dos recursos do centro. 

 

 Estas actuacións resúmense en: 

 

 Avaliación inicial coa correspondente recollida de información. 

 Medidas de integración inicial. Plan de acollida. 
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 Medidas de adaptación lingüística. 

 Medidas de reforzo educativo ou adecuación curricular.. 

 Coordinación da atención a este alumnado. 

  

5.1. Recollida de información. 

 

 A información que chega inicialmente inclúe, xeralmente, unha filiación, un lugar de residencia 

e un proceso de escolarización. Esta información non é suficiente. Deberá demandarse por parte dos 

titores a realización da avaliación inicial na procura de todo tipo de información relevante sobre o 

alumno: datos familiares, quen está ao cargo do menor, datos de competencia curricular no lugar de 

orixe,  estimación do nivel socioeconómico ( na medida do posible), estimación sobre o estado de 

saúde e nivel de atención, etc. A entrevista inicial cos pais ou persoas responsables dará as 

primeiras informacións.  Trátase de valorar se estamos diante dun alumnado en situación de risco 

que precise actuacións educativas específicas ou ben compensación de aprendizaxes básicos. 

  

 Estes datos, comunicaranse ao departamento de orientación especialmente no caso en que 

haxa sospeitas de desatención e se vexa preciso un dictame de escolarización.  

 

5.2. Medidas de integración inicial. Plan de acollida.  

 

 No plan de acollida que temos vixente están reflectidas as actuacións co alumnado de novo 

ingreso. Neste caso, pódese engadir o descoñecemento da lingua polo alumnado novo ou, cando 

menos, o descoñecemento de hábitos e costumes.  Salvo dictame de escolarización contrario, este 

alumnado será escolarizado no nivel que por idade lle corresponda e dentro do previsto na orde de 

20 de febreiro de 2004.  

 

 As estratexias básicas de acollida irán acompañadas, no caso de descoñecemento do idioma, 

de axudas gráficas. A colaboración dos compañeiros de aula será fundamental. Pódense aproveitar 

traballos de tipo cooperativo para integración do alumnado estranxeiro. Isto facilitará a asunción das 

diferenzas e motivará a tódolos alumnos para o intercambio cultural. 

  

O plan de acollida deberá recoller medidas e estratexias para: 
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 Que o alumnado novo síntase aceptado. 

 Que coñeza o contexto no que vai interactuar. 

 Que asegure a coordinación e colaboración coas familias. 

 

5.3. Adscrición a curso. Medidas de adaptación lingüística. Grupos de adquisición de linguas. 

 

 No caso de alumnado que coñece o idioma: 

o Sen retraso escolar: escolarización normalizada. 

o Con retraso escolar: Medidas compensatorias: reforzo educativo, apoios… 

 No caso de alumnado que descoñece o idioma: 

o Sen retraso escolar: Inmersión lingüística. 

o Con retraso escolar: Inmersión e medidas compensatorias. 

  

Entenderemos como retraso escolar nestes casos cando haxa unha diferencia entre a 

competencia curricular e o currículo de referencia de dous ou máis anos. 

 

 No caso de alumnado con descoñecemento completo da lingua, será precisa, inicialmente, 

unha inmersión completa nela. Para este proceso, este alumnado terá, inicialmente,  clases especiais 

Permanecerán na súa aula de referencia nas horas en que se impartan materias nas que o dominio 

da lingua non sexa un aspecto imprescindible. Aínda que precisen de axuda para coñecer o idioma, 

aprenderán mellor en interrelación cos seus iguais. Naquelas materias nas que o dominio da lingua 

sexa imprescindible, recibirán apoio, dentro ou fora da aula, en función da necesidade específica de 

cada alumno.  A permanencia no grupo de adquisición de lingua será o máis reducida posible ata 

acadar un dominio oral básico que permita unha interrelación na aula. 

 

 No caso que a administración non provea de recursos humanos, o profesorado que atenda a 

estes alumnos non ten que ser, necesariamente, profesorado especialista. Prioritariamente, as 

profesoras de PT e AL terán ao seu cargo estes nenos sempre e cando a súa dedicación horaria o 

permita. No caso dunha maior demanda de atención no centro, será preciso repartir a atención entre 

o profesorado con horas non lectivas ou de libre disposición. 

 

 A permanencia horaria nestes grupos seguirá a norma da orde de 20 de febreiro de 2004. 
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5.4. Medidas de reforzo educativo e adecuación curricular. Grupos de adaptación da 

competencia curricular  

 

 Estas medidas seguirán, en líneas xerais, o aprobado no plan de atención á diversidade que 

temos vixente e a normativa recolida na Orde de 20 de febreiro de 2004.. A dificultade de atención a 

este alumnado ven derivada, xeralmente, polo descoñecemento da lingua e a diferenza de costumes. 

Os contidos dos currículos de orixe, ainda que  diversos e con distintos niveis de esixencia aos 

nosos, non teñen que supoñer, necesariamente, unha adaptación curricular..  

 

 Indudablemente, un descoñecemento total da lingua precisa de atención case exclusiva ao 

dominio da comunicación. Mentres non se acade un nivel lingüístico competente, faise necesaria a 

reducción do curriculo enfoncándoo ao dominio da lingua.  As adaptacións curriculares estudiaranse 

só no caso que despois dun curso escolar algún alumno non acade progreso suficiente na linguaxe, 

tanto na escrita como na fala. A valoración dos resultados corresponderá ao profesorado que 

interveña co alumno e ao departamento de orientación. 

 

 A permanencia en grupos de adaptación do currículo será en fraccións da xornada escolar 

coincidentes con materias de carácter instrumental. 

 

5.5. Medidas de coordinación. 

 

 A xefatura de estudos coordinará as actuacións co alumnado estranxeiro despois da 

proposta do departamento de orientación que, unha vez recibida a información pertinente 

do profesorado, elaborará un informe no que figurará: 

o Nivel de escolarización. 

o Necesidade de recursos humanos e/ou matariais para a atención deste alumnado. 

o Medidas iniciais de adaptación lingüística. 

o Necesidade ou non de actuacións específicas segundo as características do 

alumnado. 

o Proposta de atención horaria dentro e fóra da aula e dos contidos a desenvolver. 

o Tempo previsible das medidas.  

o Criterios de avaliación de resultados. 

o Revisión, se é o caso, da escolarización.  
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 A coordinación cos servicios sociais do concello, no caso de alumnado de risco, precisa 

do intercambio de información coa escola. Os servicios sociais teñen programas de axuda 

e intervención que poden ser aplicados a este alumnado. 

 

 

6.- AVALIACIÓN DO PLAN. 

 

 Teremos tres criterios de avaliación principais: 

 Adecuación aos obxectivos previstos no plan. 

 Idoneidade das solucións e das estratexias empregadas.. 

 Flexibilidade das medidas en función de características non previstas no plan. 

 

A avaliación realizarase periódicamente no seo do departamento de orientación co concurso 

do profesorado implicado. Deberá realizarse, cando menos, unha vez ao trimestre. 

 

As decisións tomadas en función deses criterios, serán incorporadas de inmediato ao plan. 

 

 

A Coruña, a 18 de outubro de 2006 


