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1. Xustificación baseada no contexto 

 

 A Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, no capítulo I do título preliminar establece os princi-
pios e fins do sistema educativo; entre os principios que o inspiran destacan a calidade da educación para 
todo o alumnado; a equidade, a inclusión educativa e a non discriminación; a concepción da educación ao 
longo de toda a vida; a flexibilidade para adecuar a educación á diversidade de aptitudes, intereses, expec-
tativas e necesidades do alumnado; a orientación educativa e profesional do estudante; o esforzo compar-
tido por alumnado, nais, pais ou titores e titoras legais, profesorado, centros, administracións, institucións 
e o conxunto da sociedade, e a autonomía para establecer e adecuar as actuacións organizativas e curricu-
lares. Mediante eses principios trátase de conseguir o éxito escolar de todo o alumnado. 

A resposta educativa a esa diversidade debe concretarse en cada un dos proxectos educativos, en cada 
unha das ensinanzas, na coordinación docente, na personalización da educación de cada unha das alumnas 
e alumnos, nos recursos e medidas educativas, nos compromisos familiares e sociais e en todo o que con-
tribúa ao máximo desenvolvemento persoal e social do alumnado e á súa preparación para convivir e par-
ticipar, de forma autónoma, nunha sociedade democrática 

Concíbese a atención educativa á diversidade como o conxunto de medidas e accións deseñadas coa fina-
lidade de adecuar a resposta educativa ás diferentes características, potencialidades, ritmos e estilos de 
aprendizaxe, motivacións e intereses e situacións sociais e culturais de todo o alumnado. Estas medidas e 
accións implican a toda a comunidade educativa e deben concretarse en propostas curriculares e organiza-
tivas que teñan en conta a pluralidade de todas e cada unha das alumnas e alumnos. 

A atención á diversidade está presente e regulada nos seguintes decretos: 

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 nos que se imparten as ensinanzas establecidas na 
Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.   

O Decreto 114/2010, do 1 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do 
sistema educativo de Galicia sinala: 

Artigo 61º.-Flexibilización modular de ciclos formativos.  

O alumnado con necesidades educativas especiais poderá ser autorizado, cando as necesidades de apoio 
específico así o xustifiquen, para cursar os ciclos formativos en réxime ordinario de xeito fragmentado 
por módulos, cunha temporalización distinta á establecida con carácter xeral. A consellería con compe-
tencias en materia de educación establecerá o procedemento para a autorización das flexibilizacións mo-
dulares.  

Artigo 62º.-Accesibilidade universal ás ensinanzas de formación profesional.  

1. A consellería con competencias en materia de educación garantirá que o alumnado poida acceder e cur-
sar as ensinanzas de formación profesional que se regulan neste decreto nas condicións establecidas na 
disposición derradeira décima da Lei 51/2003, do 2 de decembro, de igualdade de oportunidades, non dis-
criminación e accesibilidade universal das persoas con discapacidade.  

2. As programacións que desenvolvan o currículo das ensinanzas de formación profesional deberán ter en 
conta o principio de «deseño para todos». Para tal efecto, recollerán as medidas necesarias co fin de que o 
alumnado poida conseguir a competencia xeral do título, expresada a través das competencias profesio-
nais, persoais e sociais, así como os resultados de aprendizaxe de cada un dos módulos profesionais.  
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3. En calquera caso, estas medidas non poderán afectar de forma significativa a consecución dos resulta-
dos de aprendizaxe previstos para cada un dos módulos profesionais 

A atención á diversidade, recóllese en todos os Decretos  polo que se establecen os currículos dos ciclos 
que se imparten no noso centro:  

- EFICIENCIA ENERXÉTICA Decreto 66/2010 

- ENERXÍAS RENOVABLES Decreto 161/2012 

- CM INSTALACIONS FRIGORÍFICAS E CLIMATIZACIÓN Decreto 161/2011 

- CM INSTALACIÓNS E PRODUCIÓN DE CALOR Decreto 160/2011 

- CS MANTEMENTO DE INSTALACIÓNS TÉRMICAS E FLUIDOS  Decreto 49/2010 

- CB    MANTEMENTO DE VEHICULOS  Real Decreto 127/2014 

- CM ELECTROMECÁNICA Decreto 94/2011 

- CM CARROZARÍA Decreto 59/2010 

- CS AUTOMOCIÓN Decreto 32/2010 

- CM CARPINTARÍA E MOBLE Decreto 182/2011 

- CM INSTALACIÓN E AMOBLAMENTO  Decreto 175/2012 

- CS DESEÑO E AMOBLAMENTO Decreto 216/2012 

- CS ENERXIAS RENOVABLES Decreto 161/2012 

- CM SOLDADURA E CALDEIRARÍA Decreto 46/2010 

- CS CONSTRUCCIÓNS METÁLICAS Decreto 44/2010 

- CS DESEÑO EN FABRICACIÓN MECÁNICA Decreto 190/2010 

- CS PROGRAMACIÓN DA PRODUCCIÓN EN MOLDEAMENTO DE MATÁIS E POLIMEROS Decreto78/2013 

 

Nos seguintes termos:  

 

1. A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria garantirá que o alumnado poida acceder e cursar 
este ciclo formativo nas condicións establecidas na disposición derradeira décima da Lei 51/2003, do 2 
de decembro, de igualdade de oportunidades, non discriminación e accesibilidade universal das persoas 
con discapacidade.  
 

2. As programacións didácticas que desenvolvan o currículo establecido no presente decreto deberán ter en 
conta o principio de “deseño para todos”. Para tal efecto, han recoller as medidas necesarias co fin de que 
o alumnado poida conseguir a competencia xeral do título, expresada a través das competencias profesio-
nais, persoais e sociais, así como os resultados de aprendizaxe de cada un dos módulos profesionais. En 
calquera caso, estas medidas non podrán afectar de forma significativa á consecución dos resultados de 
aprendizaxe previstos para cada un dos módulos profesionais  
 
Se hai dúas palabras que definen á formación profesional estas poderían ser: 

-Diversidade de alumnos, con distintas capacidades, motivacións e rendementos.  

-Flexibilidade de titulacións, acreditacións e certificacións.  

 

O presente  Plan Xeral de Atención á Diversidade é o documento no que se articula a atención á diver-
sidade no CIFP Valentín Paz Andrade 

Nel concretaranse todas as actuacións e medidas de atención á diversidade deseñadas e levadas a cabo no 
noso centro para adecuar a resposta educativa ás necesidades da totalidade do alumnado, aportando siste-
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matización nas actuacións previstas e dotando de visibilidade a un documento que ten que ser coñecido 
por toda a comunidade educativa. 

 

Definición: Entendemos por atención á diversidade  o conxunto de propostas curriculares e organizativas 
que tentan dar resposta ás necesidades educativas de todos os alumnos e alumnas do Centro. 

A atención á diversidade ten, por tanto, un dobre carácter, preventivo das dificultades e de atención as 
mesmas. 

O Plan de Atención á Diversidade debe ser entendido como o conxunto de actuacións organizativas, de 
apoios e reforzos que deseñamos e pomos en práctica para proporcionar ao noso alumnado a resposta 
educativa máis axustada ás súas necesidades educativas xerais e particulares.  

Polo que  entendemos o PXAD como unha acción global, non como unha suma de programas, accións ou 
medidas illadas ou como a responsabilidade e competencia exclusiva dunha parte do profesorado do Cen-
tro. Para a programación e desenvolvemento do Plan será necesaria a implicación de toda a Comunidade 
Educativa e moi especialmente a do profesorado.  

O modelo adoptado pola LOE entende a atención á diversidade como unha necesidade que abarca todas 
as etapas educativas e a todo o alumnado. É dicir, trata de considerar a diversidade do alumnado como 
principio e non como unha medida que corresponde ás necesidades duns poucos. 

Desde esta perspectiva, entenderemos por diversidade as diferenzas que presenta o alumnado ante as 
aprendizaxes e as distintas causas ás que poden atribuírse: aptitudes, intereses, motivacións, capacidades, 
ritmos de maduración e estilos de aprendizaxe, experiencias e coñecementos previos, contornos sociais e 
culturais e discapacidades. Especial atención merece  unha característica do noso alumnado de Oferta 
Modular, xente que leva moitos anos, nalgún caso, lonxe do mundo académico. 

 

2. Identificación e valoración das necesidades  

 

O CIFP Valentín Paz Andrade, como Institución educativa, representa tanto un tramo superior de ensino 
(preparar a profesionais cunha cualificación profesional), como un marco de convivencia e canle para o 
desenvolvemento do alumnado (persoa e cidadán), marco que adquire a súa auténtica dimensión na aten-
ción prestada ás singularidades que conforman a súa diversidade social (todas as persoas están incluídas, 
todas son diferentes).  

Se definimos a discapacidade como un estado ou situación, no que se ten menor grao de habilidade ou 
execución no desenvolvemento de capacidades, debido a unha interacción de factores individuais e de 
contexto; desde unha vertente educativa, a discapacidade vai depender tanto das limitacións funcionais da 
persoa, como das axudas dispoñibles no contexto, polo que a redución ou compensación de limitacións, 
virá da man dunha intervención ou provisión de servizos e apoios, que se centren no desenvolvemento de 
capacidades e no papel que representa a sociedade en xeral e, o contexto académico en particular 

A diversidade preséntase no ámbito da formación profesional de múltiples formas e vén expresada por 
unha serie de circunstancias: coñecementos previos e experiencias persoais e laborais, motivacións e ex-
pectativas ante a aprendizaxe, intereses persoais, profesionais e vocacionais capacidades xerais ou dife-
renciadas, ritmos de traballo, estilos de aprendizaxe, situacións persoais e familiares, habilidades e destre-
zas desenvolvidas. A educación en la diversidad non pode circunscribirse soamente a estratexias dirixidas 
a un grupo de alumnos determinado, senón que debe impregnar o desenvolvemento do currículo ofrecido 
a todos os alumnos.  
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Matriculados pola quenda de discapacidade  

Será o Departamento de Orientación o encargado de comunicar aos titores e, no seu caso ao equipo do-
cente, as características deste alumnado e programar as medidas que garantan o seu acceso ao currículo. 

En cada unha das avaliacións, o titor xunto co equipo de profesores, valorará a necesidade de que o alum-
nado continúe recibindo a mesma atención ou se é preciso facer modificacións  (Anexo I) 

Matriculados pola quenda ordinaria  

En cada unha das avaliacións o equipo docente pode solicitar ao Departamento de Orientación, a valora-
ción dalgún/s alumno/s que se detecta  presentan necesidade dunha atención diferenciada  

Alumnado con módulos pendentes  

Especial atención merece tamén o deseño das actuacións co alumnado con módulos pendentes deseñando 
as actividades de reforzo ou mellora das competencias que lles permitan alcanzar una avaliación positiva. 

 

3. Determinación dos obxectivos 

 
− Promover unha atención máis axustada ás posibilidades de cada alumno. 
− Dar resposta ás necesidades do conxunto do alumnado do Centro. 
− Camiñar cara a unha actuación na que o modelo educativo se centre nas axudas que os alumnos van a ne-

cesitar para o progreso no aprendizaxe máis que pensar que “o problema” é soamente do alumno. 
− Adquirir, por parte de todos, unha actitude de respecto pola diversidade de opinións, motivacións, intere-

ses... 
− Fomentar no alumnado actuacións que leven a adquisición de hábitos de estudio e esforzo como base do 

seu progreso intelectual e persoal. 
− Mellorar o éxito académico 
− Prever o absentismo e o abandono nos ciclos   
− Mellorar a convivencia escolar ao mellorar o rendemento académico  
− Contribuír a desenrolo persoal, social e cognitivo do alumnado 

 

4. Descrición das actuacións, as medidas e os programas para 
a atención á diversidade  

 

Na procura de que o maior número de alumnas e alumnos poidan acadar os obxectivos dos Ciclos Forma-
tivos, propoñemos un obxectivo global e unhas accións especificas:   

Obxectivo 

 Implementar nas programacións didácticas de cada departamento as medidas de atención a diver-
sidade recollidas neste PXAD, asumindo así que é o profesorado, na súa labor diaria, o verdadei-
ro artífice cara a súa efectividade.  
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MEDIDAS ORDINARIAS 
 

� Medidas curriculares 

 

– A través do Plano de Acción Titorial incidir no coñecemento e seguimento persoal de cada 
alumno/a, obtendo a información inicial do expediente do alumno e, de ser o caso, do titor pre-
cedente. O Departamento de Orientación colaborará no deseño de propostas individualizadas 
cando se detecte algún tipo de problema (Anexo II) 

– Elaborar reforzos educativos para o alumnado que o precisa. A  sesión de preavaliación que le-
vamos a cabo no mes de outubro é  o punto de partida para o establecemento destes apoios.  

– O traballo coordinado do equipo docente, baixo a coordinación do profesorado titor  

– Adaptación dos tempos e instrumentos ou procedementos de avaliación.  

– Deseño de medidas complementarias para o alumnado que permaneza un ano máis no mesmo 
curso 

 

Actividades de reforzo: pretenden facilitar a adquisición de aprendizaxes imprescindibles para afrontar os 
contidos curriculares dos módulos, o dun módulo en concreto.  

 

Actividades de ampliación: que posibilitan ao alumnado con ritmos de aprendizaxe máis rápido seguir 
avanzando, unha vez conseguido o dominio das tarefas propostas.  

 

A Avaliación: como medida de atención a diversidade implica saber rentabilizar a información que o pro-
fesorado ten do alumnado e poder, se é necesario, reaxustar e planificar os aspectos necesarios para garan-
tir a cualificación profesional do alumnado, garantindo así a finalidade formativa da avaliación. A avalia-
ción terá en conta o nivel de partida (avaliación inicial) e permitirá orientar e axustar o proceso sempre 
mantendo o conxunto de capacidades recollidas no título. 

 

� Medidas organizativas 

 

– Plano de acollida  

– Adopción de medidas organizativas como o reforzo individual no grupo ordinario  

– Repetición ou permanencia no mesmo curso para aquel alumnado que non acadou os obxectivos 
do seu nivel que poda beneficiarse desta medida.   

– Calquera outra que o Departamento de Orientación e o equipo directivo acorden segundo as pro-
blemáticas que se presenten. 

– Reorganización dos espazos da aula  

– Seguimento individualizado, a través do profesor/a encargado de pendentes, as xefaturas dos de-
partamentos didácticos e o Departamento de Orientación, de todo o alumnado do centro con ma-
terias suspensas 
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MEDIDAS ESPECIFICAS 
 

Cando un alumno accede a un ciclo formativo pola quenda de reserva por discapacidade, se adecuarán, se 
é necesario, as actividades os criterios e os procedementos de avaliación, para garantir o acceso ao currí-
culo. Estas medidas en ningún caso suporán a supresión dos resultados de aprendizaxe e os obxectivos 
xerais do ciclo que afecten á adquisición da competencia xeral do título. 

É labor do Departamento de información a valoración do alumnado susceptible de estas acción e a cola-
boración co profesorado no deseño das medidas adoptadas.  

 

� Adaptacións Curriculares de Acceso 

Son modificacións ou provisións de recursos espaciais, materiais, persoais ou de comunicación que van 
facilitar que alumnos con discapacidade podan desenrolar o currículo ordinario. 

Serán adaptacións de acceso todos os recursos humanos, materiais e axudas técnicas postas ao servizo do 
alumno ou alumna con discapacidade (máquinas perforadoras de código Braille, ramplas de acceso, eli-
minación de barreiras arquitectónicas, intérpretes de lingua de signos, adecuación da iluminación e sono-
ridade, indicadores luminosos para alumnos e alumnas con hipoacusias...) 

Moitas destas medidas terán que decidirse e instalarse co asesoramento das institucións especializadas en 
discapacidades e o asesoramento dos Equipos Específicos de Apoio. 

 

� Flexibilización modular: esta é unha medida extraordinaria que se describe no punto 9 deste PXAD 

 

 

5. Determinación dos criterios para a organización e a distribución dos 
recursos, e a aplicación das medidas propostas  

 

Perfil do destinatario: Alumnado con necesidades educativas especiais derivadas de discapacidade psí-
quica, motora, sensorial (auditiva o visual), o por historia educativa e escolar, que lle impida a utilización 
dos medios ordinarios de acceso ao sistema. 

Procedemento a seguir: 

No momento no que se reciba unha solicitude de inscrición pola reserva para alumnado con discapacidade 
(máis do 33%), o Departamento de Orientación, logo da revisión da documentación aportada e a entrevis-
ta co solicitante, elaborará un informe que remitirá á Consellería de Educación. É a Consellería a que au-
toriza a matrícula no Centro.  

Ao comezo de curso a orientadora  comunicará aos titores as características do alumno/a matriculado pola 
quenda de discapacidade que está no seu grupo así como a necesidade ou non de medidas específicas para 
garantir o acceso ao currículo. Nesta primeira reunión acordarase tamén a necesidade ou non de informar 
ao equipo docente e concretaranse os aspectos máis salientables a observar para a adopción das medidas.  
De ser o caso, deseñarase o plan de actuación coas orientacións e estratexias metodolóxicas iniciais 

Neste caso, a orientadora manterá tamén una reunión co equipo de profesores do grupo no que estea o 
alumno. 
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O informes quedarán baixo a custodia da administración do centro, no expediente do alumno/a. Calquera 
información que se comunique ao profesorado contará sempre co autorización do alumno, no caso que 
sexa maior de idade, ou dos seus pais ou titores legais. O profesorado terá, igualmente, que gardar absolu-
ta confidencialidade da información facilitada. Anexo III 

 

 

6. Concreción das actuacións de profesionais en relación coas 
medidas deseñadas para o centro  

 
 
Titor/a e equipo de profesores: 

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

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

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

- Coordinar co demais profesorado do grupo o axuste dos programas, especialmente no referente ás respos-
tas educativas ante as necesidades máis específicas de reforzo, apoio e acceso 

 

Departamento de Información e Orientación Profesional: 

- Participar na avaliación do alumnado que fose derivado polo Plan Xeral de Atención á Diversidade.  

- Deseñar e elaborar os protocolos de atención ao alumnado con necesidade educativa e dalos a coñecer á 
comunidade educativa. 

- Elaborar o correspondente informe de escolarización para aqueles casos onde se requira una modalidade 
diferente e/ou recursos extraordinarios. 

- Asesorar ao equipo directivo sobre as medidas de atención á diversidade. 

- Asesorar aos departamentos didácticos e profesorado en xeral nos procesos de axuste e desenvolvemento 
das concrecións curriculares, das programacións de curso, das medidas de reforzo educativo flexibiliza-
cións modulares. 

- Facilitar asesoramento a toda a comunidade educativa sobre as diferentes medidas e recursos para a aten-
ción do alumnado con necesidade específica de apoio educativo. 

- Coordinar as actuacións levadas a cabo polo profesorado do centro así como dos profesionais de fóra do 
centro que interveñan na atención do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo 
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Equipo directivo : 

- Dispoñer e pór en marcha as medidas de atención á diversidade adecuadas ás necesidades detectadas e 
aos recursos dispoñibles. 

- Coordinar, plan elaborado pola xefatura de estudios, todas as actuacións previstas, xunto co resto do pro-
fesorado, tendo en conta o establecido na proposta de concreción anual do plan xeral de atención á diver-
sidade. 

- Velar polo cumprimento de tódalas actuacións establecidas neste Plan Xeral de Atención á Diversidade 

 

 

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

 

A maiores das sinaladas nos puntos anteriores a orientadora reunirase periodicamente cos titores e o 
alumnado con discapacidade para facer una valoración dos acordos adoptados. Este seguimento estará 
coordinado pola xefatura de estudios. Será necesario planificar dende o comezo do curso as reunións que 
se consideren necesarias para este seguimento. En calquera caso serán imprescindibles despois de cada 
avaliación e na avaliación final na que se avaliarán as medidas e se acordarán as melloras, se é o caso. 

Será cometido do titor/a a comunicación dos acordos ao equipo docente. 

Nos casos de alumnado con discapacidades que superen o 33% tentarase, se é o caso, contar coa colabo-
ración e asesoramento das institucións especializadas na discapacidade. O intercambio de información e a 
coordinación entre os profesionais que atenden ó alumnado fóra do centro educativo é, asemade un ob-
xectivo prioritario 

Será responsabilidade da xefatura do Departamento de orientación establecer os contactos necesarios.   

 

8. Canles de colaboración coas nais, os pais ou as persoas que 
exerzan a titoría legal do alumnado, e cos servizos externos 
ao centro  

 

Garantir una axeitada atención á diversidade esixe que existan vías fluídas, tanto internas como externas, 
de información e comunicación en distintos ámbitos e niveis. Para dar resposta á diversidade considéran-
se esenciais todas aquelas actuacións organizativas que repercutan no proceso de ensino e aprendizaxe.  

É responsabilidade da Xefatura de Estudios e do Departamento de Orientación o deseño dos protocolos 
necesarios que faciliten o intercambio de información (parte de comunicación de faltas de asistencia, par-
tes de incidencias, informe escolar, modelo de solicitude de demanda de intervención) 
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Cos Servizos Externos 

 
- Servizos Sociais dos concellos de procedencia do alumnado  
- A colaboración cos Servizos Sanitarios  
- Asesoramento e colaboración con Asociacións que traballan con alumnado con necesidades educativas  
- Colaboración do Departamento de Orientación co EOE de Pontevedra. 
- Colaboración  nas demandas  do Servizo  de Asesoría  de Orientación da Consellería de Educación 

(Drdorienta). 
- Colaboración do Departamento de Orientación co Servizo de Inspección Educativa, facilitando a infor-

mación que este demanda e realizando aquelas outras tarefas asignadas ás funcións da xefatura de depar-
tamento. 

9. Protocolos para a solicitude e/ou autorización das medidas 
extraordinarias  

 
FLEXIBILIZACIÓN MODULAR 
 
É esta unha medida extraordinaria que permitirá cursar os ciclos formativos en réxime ordinario de xeito 
fragmentado por módulos. 

Está regulada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria na ORDE do 12 de xullo de 
2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado das 
ensinanzas de formación profesional inicial.. 

Capítulo VI 
Alumnado con necesidades educativas especiais 

Artigo 15. Ámbito e flexibilización modular de ciclos formativos. De acordo co artigo 61 do Decreto 
114/2010, do 1 de xullo, o alumnado con necesidades educativas especiais, consonte o establecido no ar-
tigo 73 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, poderá ser autorizado, cando as necesidades 
de apoio específico así o xustifiquen, para cursar os ciclos formativos en réxime ordinario de xeito frag-
mentado por módulos, cunha temporalización distinta á establecida con carácter xeral. 

Artigo 16. Procedemento de solicitude e autorización de flexibilización modular.  

1. Logo de comezado o curso académico e realizada a sesión de avaliación inicial a que se refire o artigo 
28 desta orde, a dirección do centro presentará a oportuna solicitude no servizo territorial de inspección 
educativa correspondente para que se emita informe ao respecto. Á solicitude deberáselle xuntar a se-
guinte documentación: 

 a) Informe que xustifique a necesidade da medida, elaborado polo Departamento de Orientación do cen-
tro en colaboración co profesor ou a profesora que exerzan a titoría.  

b) Conformidade expresa do pai e da nai, ou de quen dispoña da titoría legal do alumno ou da alumna, en 
caso de ser menor de idade, ou a súa propia, se é maior de idade.  
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c) Fotocopia compulsada do expediente académico.  

d) Proposta da nova distribución horaria para cursar as ensinanzas e, de ser o caso, as oportunas medidas 
de reforzo educativo.  

2. O Servizo Territorial de Inspección Educativa remitiralle toda a documentación, xunto co seu informe, 
ao xefe ou á xefa territorial, a quen corresponderá a autorización ou a denegación da flexibilización.  

3. Por iniciativa do Servizo Territorial de Inspección Educativa, poderáselle requirir ao equipo de orien-
tación específico, a elaboración dun informe complementario que motive a resolución.  

Artigo 17. Prazos no procedemento de flexibilización.  

1. O prazo para presentar as solicitudes de flexibilización perante o Servizo Territorial de Inspección 
Educativa será ata o 31 de outubro de cada curso académico.  

2. A resolución da autorización da flexibilización comunicaráselle ao centro no prazo de dez días conta-
dos a partir do día seguinte ao da súa recepción, para a súa comunicación á persoa interesada. 

 

10. Procesos de seguimento, avaliación e mellora do plan  

 
En relación ao seguimento do alumnado e as medidas adoptadas 
 
En cada unha das sesións de avaliación se realizará unha avaliación dacordo ós siguientes criterios:  
 

• Alumnos con medidas de acceso por grupo 
• Valorarase se a medida está dando unha resposta satisfactoria  e da resposta á necesidade ou non 
• Todo o equipo docente coñece e aplica as orientacións.  

 
A información recollerase en informes individuais que se pasarán á xefatura de estudios, para poder ana-
lizalos xunto co titor/a e o xefe do Departamento de orientación. Anexo IV 
 
 
En relación ao seguimento do Plan Xeral de Atención á diversidade 
 

1. Adecuación do plan ás necesidades reais do centro. 
2. Logros acadados no referente aos obxectivos previstos. 
3. Adecuación da temporalización. 
4. Nivel de colaboración e participación dos distintos estamentos da comunidade educativa. 
5. Nivel de colaboración e participación dos servizos externos ao centro. 
6. Grao de implicación dos responsables no seu desenvolvemento 
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En relación á avaliación  do Plan Xeral de Atención á diversidade 

 
1.Análise e valoración a través das reunións dos titores/as coa orientadora. 
2. Análise e valoración nas reunións dos departamentos didácticos. 
3. Seguimento a través das reunións do departamento de orientación. 
4. Posta en común na Área de Formación. 
5. Elevación, por parte da xefatura de estudios, das conclusións e posibles modificacións ao Claustro 
para o seu coñecemento. 

 
 

Temporalización 
 

1. Avaliación inicial: A revisión do plan realizarase a principios de curso, atendendo ás conclusións 
recollidas e obtidas na avaliación do curso pasado e as circunstancias existentesen ese momento. 

 
2. Avaliación continua: Ao longo do curso, o equipo directivo e o departamento de rientación irán 

facendo un seguimento do desenvolvemento do plan para introducir os axustes necesarios. 
 
3. Avaliación final: O obxectivo desta avaliación será o de analizar cunha periodicidade anual, prefe-

rentemente ao final de cada curso, a adecuación deste á realidade do centro, e deseñar as modifi-
cacións pertinentes en canto a alumnado e recursos humanos e materiais previsto para o curso se-
guinte. 

 
 
Os instrumentos para a recollida de datos serán: intercambios orais, escalas, cuestionarios e entrevistas, 
entre outros. Estes serán aplicados tanto ás persoas implicadas no seu deseño e/ou desenvolvemento (de-
partamentos, titores/as, profesorado), como aos seus destinatarios. 
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Aportacións ao Plan Xeral de Atención á Diversidade: acórdase elaborar os se-

guintes documentos de recollida de información e seguimento 

 

 

Anexo I: No apartado de matriculados pola quenda de discapacidade, acórdase elaborar un documento . 
En cada unha das avaliacións, o titor xunto co equipo de profesores, valorará a necesidade de que o 
alumnado continúe recibindo a mesma atención ou se é preciso facer modificacións. Pídese un documen-

to sinxelo e que se poda cubrir con cruces 

 

Anexo II: No apartado  Medidas curriculares O Departamento de Orientación colaborará no deseño de 
propostas individualizadas cando se detecte algún tipo de problema. Incídese na necesidade de elaborar 
documentos de apoio ao profesorado coa confección, por parte do Departamento de Orientación, de pro-
tocolos de actuación diante das necesidades que poden presentrase e da problemática que se repita máis 
nos ciclos. Asi aportarianse orientacións metodolóxicas para os distintos tipos de discapacidades. A orien-
tadora presenta a posibilidade de traballar co material elaborado pola consellería. Incídese en que é bo 
que o profesorado coñeza estes apoios. 
 

Anexo III: Alumnado con necesidades educativas especiais derivadas de discapacidade psíquica, motora, 
sensorial. Elaboraranse os documentos de autorización. Calquera información que se comunique ao pro-
fesorado contará sempre co autorización do alumno, no caso que sexa maior de idade, ou dos seus pais 
ou titores legais. O profesorado terá, igualmente, que guardar absoluta confidencialidade da información 
facilitada.  

 

Anexo IV: En relación ao seguimento do alumnado e as medidas adoptadas. Acórdase que nas xuntas de 
avaliación final, a información recollerase en informes individuais que se pasarán á xefatura de estudios, 
para poder analizalos xunto co titor/a e o xefe do Departamento de orientación 

 

 

 

Estes documentos estarán en formatos que poidan ser cubertos en ordenador e serán entregados   
a principio do curso. O mesmo que este PXAD, serán revisados e adaptados ás necesidades do 
profesorado. 

 


