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1. INTRODUCIÓN:

A diversidade é unha característica intrínseca a todas as persoas; cada

alumno posúe peculiaridades e necesidades educativas que necesitan dunha

determinada atención pedagóxica, tamén temos que ter en conta a singularidade

de cada familia, de cada profesor que imparte clase, as características de cada

centro e da comunidade educativa no seu conxunto. En función de todo isto

debemos dar resposta educativa a esa diversidade.

O Plan de Atención á diversidade do CPI Pecalama recolle o conxunto de

medidas e accións deseñadas coa finalidade 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 noso alumnado.

Abrangue dende a prevención ata a intervención directa. Segue o principio de

normalización, favorecendo a integración escolar e a inclusión social, inclúese no

currículo e na organización xeral do colexio e baséase na reflexión conxunta do

profesorado e a colaboración coas familias.

Asumimos os principios e fins do sistema educativo que sinala a LOE ( Lei

orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación) especialmente o principio de

calidade das educación para todo o alumnado, a equidade, a inclusión educativa

e a atención á diversidade como principio fundamental que debe rexer toda a

educación básica, co obxectivo de proporcionar a todo o alumnado unha

educación axeitada ás súas características e necesidades. A elaboración do PAD

realízase de acordo ás disposicións legais vixentes, especialmente o Decreto

229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do

alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se

imparten as ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de

educación.
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2. XUSTIFICACIÓN BASEADA NO CONTEXTO.

O CPI Pecalama atópase situado no lugar de Pontepedra , parroquia de

Cabaleiros , Concello de Tordoia .

Tordoia atópase nunha zona rural interior da provincia de A Coruña ,

sendo  a gandería o principal medio de vida.

O nivel económico da zona pódese considerar medio.

O noso colexio está situado a 17 Km. do Instituto Nº1 de Ordes, centro ao

que estamos adscritos.

As ensinanzas que se imparten no noso centro son as de Educación

Infantil, Educación Primaria e Educación Secundaria Obrigatoria. Atendemos

polo tanto a alumnos de idades comprendidas entre os 3 e os 16 anos de idade

conformado tres etapas diferentes:

- 2 unidades de Educación Infantil (2ºciclo)

- 6 unidades de Educación Primaria (de 1º a 6º)

- 4 unidades de Educación Secundaria Obrigatoria .(1º, 2º, 3º, 4º).

Non temos ningún centro adscrito, todo o noso alumnado procede do noso

propio centro.

O horario en que se imparten as clases é de xornada partida: de 9:30 a

13:10 h pola mañá e de 14:45 a 16:30h pola tarde para Educación Infantil e

Primaria e de 9:35 a 14:05h pola mañá e 14:50 a 16:30 h pola tarde para

Educación Secundaria Obrigatoria. Durante a xornada de mañá hai un recreo de

30 minutos para Educación Infantil e Primaria e de 20 para Educación

Secundaria Obrigatoria. Todos os alumnos de Educación Infantil e Primaria teñen

libre a tarde dos venres e cada curso de ESO unha libre á semana. Esta aínda

que é libre, é de permanencia para os alumnos debido a que practicamente a

totalidade do alumnado do centro ven en transporte escolar. Todos os alumnos

usan o servicio de comedor.

O centro está composto por 2 mestras titoras de Educación Infantil ,

6 mestres titores de Educación Primaria, 1 mestra especialista en Música, 1

mestre especialista en Lingua Estranxeira (Inglés), 1 mestre especialista en

Educación Física e outro en Relixión. En Educación Secundaria contamos cun

total de 16 profesores das seguintes materias (Lingua Castelá e Literatura, Lingua

Galega e Literatura, 3 en Matemáticas, Ciencias Sociais, xeografía e Historia,
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Ciencias da Natureza, Lingua Estranxeira (Inglés e Francés), Tecnoloxía,

Educación Física, Música e unha profesora de Relixión itinerante. Como

especialistas directamente relacionados co Departamento de Orientación conta

con dúas profesoras de Pedagoxía Terapéutica ( unha para E.Primaria e outra

para E.S.O.) , unha especialista en Audición e Linguaxe ( E. Primaria ) e a

Orientadora .

O número de alumnos do colexio acércase aos 200, repartidos de maneira

bastante homoxénea entre as unidades existentes.

Actualmente no centro non temos escolarizados alumnos con importantes

necesidades educativas, pero si hai alumnos que necesitan reforzo educativo ou

certa atención especial. Estes son atendidos polas profesoras especialistas en

Pedagoxía Terapéutica e Audición e Linguaxe tanto dentro como fóra da aula

ordinaria.

3. IDENTIFICACIÓN E VALORACIÓN DAS NECESIDADES.

A partir do apartado anterior podemos deducir que o noso centro presenta

unha serie de carencias e necesidades, ás cales se lles debe dar resposta para

unha mellora da calidade educativa.

 Necesidades do contexto
o Lograr unha maior inmersión por parte dos pais no contexto escolar

dos seus fillos e manter con eles unha comunicación directa e

continua.

 Necesidades do centro
o Elaborar e adaptar material didáctico apropiado para os alumnos

con n.e.a.e.

o Necesidade de concienciar e informar ao profesorado e aos pais das

medidas de atención á diversidade, para poder establecer con eles

unha colaboración eficaz das nosas propostas educativas.

o Elaborar e poñer en marcha un programa de estimulación

lingüística na etapa de educación infantil.
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 Necesidades do alumnado

o Necesidade de establecer un protocolo de detección temperá para

evitar as intervencións tardías.

o Necesidade de atender as necesidades específicas de apoio educativo

(neae) que se dean no centro e que, segundo a LOE, poderíamos

clasificar da seguinte forma:

Poderemos atopar alumnos con:

 Necesidades educativas especiais: “Aquel que requira, por un período da

súa escolarización ou ao longo de toda ela, determinados apoios e

atencións educativas específicas derivadas de discapacidade ou trastornos

graves de conduta.

Neste apartado podemos considerar aos alumnos con:

o Discapacidades visuais, auditivas, motóricas e/ou cognitivas.

o Trastornos de conduta graves (trastornos do desenvolvemento, etc.)

 Incorporación tardía: Inmigrantes recentemente chegados a España con

desfase curricular e lingüístico.

 Alumnos con altas capacidades.

 Condicións de historia escolar e persoal adversas: alumnos con desvantaxe

social, enfermos, hospitalizados, carencias socioculturais, desfase

curricular significativo...

 Dificultades específicas de aprendizaxe: Trastornos de linguaxe, faltas de

atención significativas...

 Alumnado con baixa motivación e escaso interese nos aspectos

académicos.
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4. DETERMINACIÓN DOS OBXECTIVOS

Como obxectivo xeral indicar o seguinte:

Dar unha resposta educativa axeitada a todos os nosos alumnos,

independentemente das súas necesidades, asegurando un bo

desenvolvemento global que lles permita proseguir a súa formación así

como unha vida persoal e social axeitada.

Para acadar este obxectivo debemos facer fincapé na atención á

diversidade traballando principalmente en relación a :

O alumnado:
1. Contribuír á educación integral do alumnado, favorecendo a educación

individualizada.

2. Axustar a resposta educativa ás necesidades do alumnado, mediante as

correspondentes medidas educativas de atención á diversidade.

3. Contribuír á detección temperá de dificultades de aprendizaxe no

alumnado e adoptar as medidas educativas máis axeitadas en cada

caso.

4. Favorecer o máximo desenvolvemento das capacidades persoais,

adquisición de competencias básicas e dos obxectivos do currículo para

todo o alumnado, respectando os diferentes ritmos de aprendizaxe de

cada un.

O profesorado:
1. Potenciar a coordinación das liñas de actuación das diferentes persoas

que interveñen no proceso educativo de cada alumno/a.

2. Colaborar co profesorado na elaboración de propostas relativas á

atención á diversidade para mellorar o proceso de ensinanza

aprendizaxe do alumnado.

3. Concienciar ao profesorado da necesidade de atender á diversidade do

alumnado dende a dinámica do grupo clase.

4. Colaborar na detección de necesidades entre o alumnado.
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As familias:
1. Crear un clima de cooperación entre o centro e a familia para favorecer o

desenvolvemento do alumnado e promover o intercambio de información

en ambos sentidos.

2. Asesorar ás familias sobre pautas educativas e recursos sociais,

sanitarios, etc.

5.DESCRICIÓN DAS ACTUACIÓNS, MEDIDAS E/OU
PROGRAMAS PARA A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE.

Para acadar os obxectivos propostos imos ter en conta dous tipos de

medidas que favorecen á diversidade:

- Medidas ordinarias que son aquelas que facilitan a adecuación do

currículo prescritivo, sen alteración significativa dos seus obxectivos, contidos e

criterios de avaliación, ao contexto sociocultural dos centros educativos e ás

características do alumnado.

- Medidas extraordinarias que son aquelas dirixidas a dar resposta ás

necesidades educativas do alumnado con necesidade específica de apoio

educativo que poden requirir modificacións significativas do currículo ordinario

e/ou supoñer cambios esenciais no ámbito organizativo, así como, de ser o caso,

nos elementos de acceso ao currículo ou na modalidade de escolarización.

A continuación pasamos a enumerar estas medidas.

5.1 Medidas Ordinarias:

MEDIDAS NORMATIVA DESTINATARIOS

Adecuación da estructura

organizativa do centro

(horarios, agrupamentos,

espazos) e da organización

e xestión da aula ás

características do

alumnado.

LOE, Lei Orgánica

2/2006, de 3 de maio, de

Educación.

Educación Infantil

Educación Primaria

Educación

Secundaria

Obrigatoria
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Adecuación das

programacións didácticas

ao contorno e ao alumnado

LOE, Lei Orgánica

2/2006, de 3 de maio, de

Educación.

Educación Infantil

Educación Primaria

ESO

Materias optativas Decreto 133/2007, do 5

de xullo, pola que se

regulan as ensinanzas da

Educación Secundaria

Obrigatoria na

Comunidade Autónoma

de Galicia

(DOG13/07/2007)

Orde do 6 de setembro de

2007, pola que se

desenvolve a implantación

da Educación Secundaria

obrigatoria na

Comunidade Autónoma

de Galicia (DOG

12/09/2007)

3º e 4º ESO

Materias opcionais Decreto 133/2007, do 5

de xullo (DOG

13/07/2007)- Art. 7

Orde do 6 de setembro de
2007
(DOG 12/09/2007)- Art.8
h

4º ESO

Acción titorial LOE, Lei Orgánica

2/2006, de 3 de maio, de

Educación.

Educación Infantil

Educación Primaria

Educación

Secundaria

Obrigatoria
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Permanencia dun ano máis

nun ciclo ou curso.

Decreto 133/2007 (DOG

13/07/2007) Art. 12

Orde 23 de novembro

2007

Orde 21 de decembro de

2007 (DOG 7 de xaneiro)

Art.6

Educación Primaria

Educación

Secundaria

Obrigatoria

Desdobramentos de grupos Orde do 3 de outubro de

2000 pola que se dictan

instrucións para o

desenvolvemento do

Decreto 7/1999 polo que

se implantan e regulan os

centros públicos

integrados de ensinanzas

non universitarias. (DOG

02/11/2000)

Educación Primaria

Educación

Secundaria

Obrigatoria

Reforzo educativo Orde 6 de outubro de

1995, pola que se regulan

as adaptacións do

currículo nas ensinanzas

de réxime xeral (DOG

7/11/1995)

Educación Primaria

Educación

Secundaria

Obrigatoria

Programas de

enriquecemento curricular

Orde 28 de outubro de

1996 pola que se regulan

as condicións e o

procedemento para

flexibilizar a duración do

período de escolarización

obrigatoria dos alumnos

con nee asociadas a

condicións persoais de

sobredotación intelectual.

EI

EP

ESO
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Programas de reforzo nas

áreas instrumentais

básicas

Circular 8/2009 da

Dirección Xeral de

Educación, Formación

Profesional e Innovación

Educativa, polas que se

regulan algunhas

medidas de atención á

diversidade para o

alumnado de ESO

(instrución 5ª A.1)

Alumnado de 1º e

2º de ESO.

Exención de 2ª Lingua

Estranxeira na ESO

Orde 6 de setembro de

2007, pola que se

desenvolve a implantación

da ESO... (artigo 5ºf)

Alumnado de 1º e

2º de ESO

Programas de recuperación Circular 8/2009 ...

(instrución 5ª A.2)

Alumnos de 2º

curso de ESO

Programas específicos

personalizados

Circular 8/2009 ...

(instrución 5ª B.1)

Alumnado repetidor

de 1º, 2º, 3º e 4º

curso de ESO.

Programas de habilidades

sociais

Circular 8/2009 ...

(instrución 8ª )

Educación Infantil

Educación Primaria

Educación

Secundaria

Obrigatoria

5.2. Medidas extraordinarias

MEDIDA NORMATIVA DESTINATARIOS

Adaptacións curriculares Orde 6 de outubro de

1995, pola que se regulan

as adaptacións do

currículo nas ensinanzas

de réxime xeral (DOG

7/11/1995)

EI

EP

ESO



12

Agrupamentos flexibles Orde do 27 de decembro de

2002, pola que se

establecen as condicións e

criterios para a

escolarización en centros

sostidos con fondos

públicos do alumnado de

ensino non universitario

con necesidades educativas

especiais. (DOG

30/01/2003)

EP

ESO

Apoio do profesorado

especialista en Pedagoxía

Terapéutica e/ou Audición e

Linguaxe.

Orde do 27 de decembro de

2002 (DOG 30/01/2003)

EI

EP

ESO

Flexibilización da duración

do período de escolarización.

Orde do 27 de decembro de

2002 (DOG 30/01/2003)

Art. 27º, 30º,31º

EI

EP

ESO

Programas de diversificación

Curricular

Orde do 30 de xullo de

2007, pola que se regulan

os programas de

diversificación curricular

na Educación Secundaria

Obrigatoria (DOG

21/08/2007)

3º e 4º ESO

Programas de Cualificación

Profesional Inicial.

Orde do 13 de maio de

2008, pola que se regulan

os programas de

cualificación profesional

inicial na Comunidade

Autónoma de Galicia (DOG

23/05/2008)

Alumnado de 15 a

21 anos que non

obtivese o título de

Graduado en

Educación

Secundaria.
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Atención educativa ao

alumnado que non asiste

continuadamente ao centro

educativo.

Decreto 229/2011, do 7 de

decembro polo que se

regula a atención á

diversidade...

EP

ESO

Grupos de adquisición das

linguas

Orde do 20 de febreiro de

2004, pola que se

establecen as medidas de

atención específica ao

alumnado procedente do

estranxeiro (DOG

26/02/2004)

EI

EP

ESO

Grupos de adaptación da

competencia curricular.

Orde do 20 de febreiro de

2004 ...(DOG 26/02/2004)

EP

ESO

Para a aplicación das medidas extraordinarias será necesaria a

autorización da dirección do centro educativo, do Servizo de Inspección

Educativa, da xefatura territorial ou da dirección xeral que proceda, e, se é o

caso, informe xustificativo do Departamento de Orientación.

5.3. CONCRECIÓN DAS MEDIDAS DE ATENCIÓN Á

DIVERSIDADE PARA O NOSO CENTRO.

PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS:

Cada profesor , a partir das Programacións Didácticas recollidas no

Proxecto Curricular de Centro , elaborará a súa Programación de aula . Esta

estará adaptada a cada grupo de alumnos en particular, polo que toda

programación deberá considerar estratexias de carácter ordinario que lle

permitan ao profesorado atender á diversidade de alumnado. As máis

importantes son as que a continuación se relacionan :

- Valoración como punto de partida para marcar obxectivos a

conseguir .

- Partir das capacidades reais do alumnado.
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- Aprendizaxe contextualizada e significativa.

- Establecer secuencias de contidos que aseguren aprendizaxes

básicas para todos e coñecementos de maior complexidade para

algúns .

- Pluralidade de estratexias metodolóxicas.

- Diferentes recursos didácticos.

- Deseñar actividades de ensinanza- aprendizaxe variadas e con

diferente nivel de dificultade.

- Establecer diferentes formas de agrupamento dentro da clase.

- Considerar diferentes tempos de realización das actividades en

función dos distintos ritmos de aprendizaxe .

- Aplicar criterios de avaliación que contemplen diferentes graos de

logro.

- ...

ACCIÓN TITORIAL :

No marco da acción titorial, como parte esencial da función docente, o

profesorado titor deberá desenvolver accións para coñecer a cada alumno/a,

identificar as dificultades que poidan existir no seu proceso de aprendizaxe,

prever e seguir, se é o caso, as adaptacións curriculares, considerar o tipo de

agrupamento adecuado, facilitar a integración dos alumnos/as co seu grupo

clase e no centro,... . O desenvolvemento da acción titorial aborda os seguintes

aspectos :

 O coñecemento e seguimento persoal do alumnado

 A relación co grupo – clase

 A relación coas familias

 A relación co equipo docente .

En Educación Infantil e Primaria procurarase programar no horario semanal

do seu grupo de alumnos /as algún tempo específico para a titoría , ligando os

contidos da titoría ás diferentes áreas en función da temática que se aborde .
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En Educación Secundaria na hora lectiva dedicada á titoría desenvolveranse

os contidos do PAT e do POAP , previamente elaborados . Para isto terá lugar a

coordinación entre os titores e a orientadora .

OPTATIVIDADE NA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA :

As materias optativas son propostas educativas que pretenden responder

aos intereses e modos de aprender dos alumnos e alumnas . Están concibidas

para contribuír á consecución das capacidades básicas que promoven os

obxectivos xerais desde diferentes campos do saber e da práctica. A súa

combinación coas áreas obrigatorias da ESO dá lugar a diferentes itinerarios

formativos e posibilita a elección do alumnado en función dos seus intereses ,

motivacións e preferencias . Para isto no PAT contemplaranse actividades de

autocoñecemento e de toma de decisións para que os alumnos/as poidan elixir

responsablemente de entre a oferta de itinerarios formativos do centro , aquel que

mellor responda ás súas necesidades , posibilidades e intereses. O Departamento

de Orientación será un elemento de apoio neste ámbito , tanto pola participación

no PAT , como polas vías de información e asesoramento a tódolos alumnos/as

do centro .

A oferta de materias optativas para o segundo ciclo da E.S.O. é a seguinte:

a) 3º CURSO :(a elixir unha)

ELEXIR UNHA:
- Matemáticas académicas (4h)

- Matemáticas aplicadas  (4h)

- Segunda Lingua Estranxeira (francés)

ELEXIR UNHA:

- Cultura clásica (2h)

- Francés (2h)

ELEXIR UNHA:

- Relixión (1h)

- Valores éticos (1h)Física e Química
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b) 4º CURSO:

Elixir unha das dúas opcións:

□□ OPCIÓN DE ENSINANZAS
ACADÉMICAS

□□ OPCIÓN DE ENSINANZAS APLICADAS

□□ Lingua Castelá e Literatura (3h)

□□ Lingua Galega e Literatura (3h)

□□ Primeira lingua estranxeira-inglés (3h)

□□ Xeografía e Historia (3h)

□□ Matemáticas orientadas ás ensinanzas

académicas (4h)

□□ Educación Física (2h)

□□ Titoría (1h)

ELEXIR DÚAS

□□ Bioloxía e Xeoloxía (3h)

□□ Física e Química (3h)

□□ Economía (3h)

□□ Latín (3h)

□□ Lingua Castelá e Literatura (3h)

□□ Lingua Galega e Literatura (3h)

□□ Primeira lingua estranxeira-inglés (3h)

□□ Xeografía e Historia (3h)

□□ Matemáticas orientadas ás ensinanzas

académicas (4h)

□□ Educación Física (2h)

□□ Titoría (1h)

ELEXIR DÚAS

□□ Tecnoloxía (3h)

□□ Ciencias aplicadas á actividade

profesional (3h)

□□ Iniciación á actividade emprendedora e

empresarial (3h)

ELIXIR TRES POR ORDE DE PREFERENCIA:

□□ Educación Plástica, Visual e Audiovisual (3h)

□□ Música (3h)

□□ Segunda lingua Estranxeira- Francés (3h)

□□ Tecnoloxías da Información e Comunicación (3h)

□□ Artes escénicas e danza (3h)

□□ Bioloxía e Xeoloxía (3h)

□□ Física e Química (3h)
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□□ Economía (3h)

□□ Latín (3h)

□□ Tecnoloxía (3h)

□□ Ciencias aplicadas á actividade profesional (3h)

□□ Iniciación á actividade emprendedora e empresarial (3h)

□□ Filosofía

ELEXIR UNHA

□□ Relixión (1h)

□□ Valores éticos (1h)

REFORZO EDUCATIVO (Orde de 6 de outubro de 1995 - DOG do 7 de novembro)

Medida ordinaria que afecta a :

 Secuencia e organización de contidos

 Procedementos e instrumentos de avaliación.

 Organización da aula : espacios e tempos

 Agrupamento de alumnos

 Actividades de ensinanza – aprendizaxe

 Outros aspectos metodolóxicos .

Dirixido a aqueles alumnos/as que con estas modificacións poden seguir o

proceso ordinario de ensino - aprendizaxe .Ten lugar dentro da aula ordinaria e o

seu deseño e desenvolvemento é responsabilidade do profesor/a que imparte a

área .Queda reflectido no expediente académico e non ten constancia no libro de

escolaridade .É requisito previo para acceder á unha Adaptación Curricular ou a

un Programa de diversificación curricular.

APOIOS  POR PARTE DOS ESPECIALISTAS EN PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA

E AUDICIÓN E LINGUAXE NAS ETAPAS DE EDUCACIÓN INFANTIL E

EDUCACIÓN PRIMARIA .-
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 CRITERIOS DE PRIORIDADE:

1º Alumnos/as con discapacidade.

2º Alumnos/as con Adaptación Curricular

3º Alumnos con dificultades de aprendizaxe nas áreas instrumentais.

4º Alumnos con dislalias

* Terán prioridade os alumnos dos cursos máis baixos de Educación

Primaria.

 Aspectos a ter en conta:

- Como norma xeral, os/as profesores/as especialistas en Pedagoxía

Terapéutica e Audición e Linguaxe realizarán apoios globais dentro da aula

ordinaria cando exista dentro da aula un alumno ou grupo de alumnos que

necesitan da súa axuda (Artigo 19º da Orde do 27 de decembro de 2002 pola

que se establecen as condicións e criterios para a  escolarización en centros

sostidos con fondos públicos do alumnado de ensino non universitario con

necesidades educativas especiais)

- Só  no caso de que non sexa posible atender as dificultades dos alumnos

dentro da aula ordinaria realizaranse saídas puntuais á aula de apoio, sen

exceder a terceira parte da xornada escolar. (Artigo 19º da Orde 27 de

decembro de 2002)

- As intervencións específicas serán propostas e deseñadas polo departamento

de orientación en colaboración co titor do grupo ao que pertence o alumno.

- Se é necesario para a organización dos apoios, o profesor titor flexibilizará e

cambiará o horario do grupo en calquera momento do curso. Calquera cambio

no horario da titoría será comunicado ás profesoras de Pedagoxía Terapéutica

e Audición e Linguaxe.

APOIOS POR PARTE DO ESPECIALISTA EN PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA NA

ETAPA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA .-
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 CRITERIOS DE PRIORIDADE EN CASO DE QUE O NÚMERO DE

DEMANDAS SUPERE Á DISPOÑIBILIDADE DO PROFESOR.

- Alumnos con discapacidade

- Alumnos con Adaptación Curricular (de 1º a 4º de ESO sempre que os

obxectivos programados na Adaptación non superen o 2º curso de ESO).

- Alumnos con grandes dificultades de aprendizaxe nas áreas de Lingua e

Matemáticas.(de 1º e 2º ESO)

 INCLUSIÓN DE ALUMNOS

Dado que practicamente todos os alumnos que inician a Educación Secundaria

proceden do noso centro, os casos de alumnos con necesidades educativas xa

veñen sendo seguidos por este Departamento a etapa anterior. Isto facilita que

a resposta educativa ao alumnado que inicia a Educación Secundaria

Obrigatoria xa se empeza a organizar dende o curso anterior ao traslado do

alumnado a Secundaria. Por outro lado, tamén contamos coa información

recollida nos informes finais de etapa cubertos polo profesor titor e coa reunión

a celebrar durante o mes de setembro entre o profesor titor de 6º e o de 1º de

ESO onde se produce un intercambio de información acerca das características

do alumnado, conduta, necesidades, familia ou calquera outro dato que se

considere oportuno.

Evidentemente, dos alumnos que van cursar 2º curso de ESO tamén

dispoñemos de datos .

Entre xuño e setembro e con toda a información dispoñible faise unha

selección do alumnado susceptible de recibir apoio educativo ou outras

medidas de atención á diversidade. Estas primeiras decisións, si é necesario,

poderán ser modificadas despois de realizar a avaliación inicial ou ben

nalgunha reunión dos equipos docentes.

En todo caso, o profesor de área realizará unha avaliación inicial tanto aos

alumnos que proceden do noso centro como aos novos. Esta terá lugar antes

do 15 de outubro. Cando o profesor/a atope algún indicio de necesidades
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educativas nun alumno no que non se detectaron anteriormente solicitará a

súa valoración ao orientador/a. (VER MODO DE ACTUACIÓN E

PROCEDEMENTO  DE INCORPORACIÓN DUN ALUMNO A UN PROGRAMA DE

REFORZO)

 CRITERIOS XERAIS PARA A ORGANIZACIÓN DOS APOIOS.

- Cando un alumno presente necesidades educativas especiais ou precise que

lle traballen aspectos concretos que non é posible atender na clase, o profesor

de pedagoxía terapéutica atenderá a estes alumnos fóra da aula ordinaria.

Segundo as necesidades os alumnos recibirán apoio específico nas áreas de:

Razoamento Lóxico, Comprensión e Expresión Oral e Escrita, Ortografía,

Atención, Linguaxe e Matemáticas.

- Atenderase ao alumnado de forma individual ou en grupos reducidos do

mesmo nivel de competencia curricular .

- O tempo/ sesións de atención por parte do profesor especialista dependerá

das necesidades de cada alumno. Acordarase entre o profesor de área e o

Departamento de Orientación.

- A coordinación entre o profesor de área e o de apoio debe ser máxima en canto

a materiais, actividades e avaliación do alumnado. O profesor de apoio non

avalía, pero pode axudar e dar unha valiosa información sobre o alumnado ao

que atende.

- O profesor de área é o responsable da materia e da avaliación da mesma. O

profesor de apoio pode axudar na adaptación e selección de determinados

materiais e exames.

- Os alumnos/as de 1º e 2º de ESO incluídos no Programa de Refozo están

exentos  de cursar a materia de Segunda Lingua Estranxeira . A profesora de

Pedagoxía Terapéutica  reforzará a estes alumnos nas dúas horas que terían

libres por non cursar Francés. Unha hora destinaríase a Lingua Galega e

outra a Lingua Castelá. Nos dous casos se traballaría a lectura, comprensión

lectora, ortografía e expresión oral e escrita.

PERMANENCIA DUN ANO MÁIS NUN CURSO, CICLO OU ETAPA .
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Tal como aparece recollido na Orde do 23 de novembro de 2007 e na Orde

do 21 de decembro de 2007 sobre avaliación na Educación Primaria e na

Educación Secundaria Obrigatoria respectivamente , os alumnos que non

superen a totalidade dos obxectivos programados  poderán permanecer un ano

máis no mesmo curso, ciclo ou etapa . Esta medida poderá adoptarse, con

carácter xeral, unha soa vez ao longo da Educación Primaria e dúas veces como

máximo ao longo a Educación Secundaria Obrigatoria . (Consultar criterios de

promoción ) .

ADAPTACIÓN CURRICULAR (Orde de 6 de outubro de 1995 - DOG do 7 de novembro)

É unha proposta curricular específica para un alumno/a con necesidades

educativas especiais . Nesta proposta introdúcense modificacións,

complementacións , ampliacións ou supresións dos elementos prescritivos do

currículo: obxectivos , contidos e criterios de avaliación .Pode afectar a unha,

varias ou tódalas áreas .

PROGRAMAS DE REFORZO NAS ÁREAS INSTRUMENTAIS BÁSICAS:

Medida organizativa que consiste en facer desdobramentos transitorios e

permite apoiar ao alumnado con dificultades xeneralizadas de aprendizaxe

naquelas áreas curriculares que reclaman unha atención  máis individualizada .

Serán destinatarios o alumnado de 1º curso que accedese á ESO por

imperativo legal , aquel que repita 1º curso, aquel que promocionase a 2º curso

sen superar todas ou algunha das áreas instrumentais ou aquel que repita 2º

curso. Terase en conta se as materias non superadas coinciden coas asignaturas

que contempla o programa de reforzo. En todo caso, a decisión de incorporar a un

alumno a un programa de reforzo (VER APARTADO INCLUSIÓN DE ALUMNOS)

será tomada pola xunta de avaliación, sempre e cando esta decida que a medida

vai favorecer ao alumno. A decisión quedará tomada no mes de xuño, podéndose

modificar ao principio do curso seguinte unha vez celebrada a avaliación

extraordinaria de setembro.

Os programas de reforzo nas áreas instrumentais básicas estarán baseados

nos mínimos esixibles das áreas de Lingua Galega e Literatura, Lingua Castelá e
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Literatura e Matemáticas para o curso que corresponda, e suporán a atención

personalizada para lograr o grado de dominio suficiente expresado nos ditos

mínimos.

O alumnado de 1º e 2º cursos de ESO que curse os programas de reforzo de

áreas instrumentais básicas quedará exento de cursar a materia de Lingua

Estranxeira, nos termos recollidos no artigo 5º.f) da Orde de 6 de setembro de

2007, pola que se desenvolve a implantación da Educación Secundaria

Obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia.

PROGRAMAS DE RECUPERACIÓN (Circular 8/2009 )

Medida que ten como destinatario o alumnado que promocione ao curso

seguinte con materias suspensas e está destinada a recuperar as aprendizaxes

das ditas materias. O programa será impartido polo profesorado que non teña o

seu horario lectivo completo e impartirase na tarde de lecer dos alumnos.

DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR (Orde de 30 de xullo de 2007- DOG 21 de agosto))

Medida que consiste en adaptar globalmente o currículo da educación

secundaria obrigatoria ás necesidades individuais de determinados alumnos ,

cunha organización distinta á establecida con carácter xeral , que atenderá ás

capacidades xerais recollidas nos obxectivos da etapa e aos contidos esenciais do

conxunto das áreas . O fin de todo isto é que o alumnado que participe nestes

programas poida alcanzar os obxectivos xerais a E.S.O. e obter así o título de

Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria .

Destinatarios: Alumnos con dificultades xeneralizadas de aprendizaxe, que xa

recibiran outras medidas de atención á diversidade e que estas non resultaran

suficientes para recuperar as súas dificultades. Deben existir expectativas

razoables de que coa incorporación do alumno a este programa , este vai acadar

os obxectivos da etapa e obter o título de graduado en educación secundaria. O

alumnado debe encontrarse nalgunha destas situacións:

- Ter cursado o 2º curso de ESO, non estar en condicións de promocionar ao

curso seguinte e ter repetido xa unha vez na etapa.

- Tras cursar o 3º curso, non estar en condicións de promocionar.
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- Tras repetir o 3º curso, non superalo.

Duración: Dous cursos.

Agrupamento: Mínimo de 5 e máximo de 10 alumnos. Terán un grupo de

referencia co que cursará determinadas materias do currículo común.

Procedemento para a proposta de incorporación ao programa:

- Durante a 3º avaliación o equipo de profesores fai unha proposta razoada dos

alumnos que deberían incluírse no Programa. Esta queda expresada mediante

un informe individualizado que elabora o titor/a e posteriormente remite ao

Departamento de Orientación.

- A xefatura do departamento de orientación realizará un informe que incluirá:

as conclusións da avaliación psicopedagóxica e a constancia por escrito da

opinión dos pais e dos alumnos sobre a incorporación do alumno/a ao

Programa.

- Reunión entre a xefatura de estudios, a orientadora e os titores implicados

para, en función dos informes emitidos, decidir a incorporación dun alumno

ao programa.

- Envío da proposta ao servicio provincial de inspección educativa para a súa

autorización.

- Este procedemento deberá estar terminado antes do 5 de setembro.

MODO DE ACTUACIÓN  E PROCEDEMENTO DE INCORPORACIÓN DUN

ALUMNO A UN PROGRAMA DE REFORZO OU BEN DECISIÓN PARA A
ELABORACIÓN DUNHA ADAPTACIÓN CURRICULAR .

Os pasos a seguir serán os que a continuación se indican :

 Detección por parte do profesorado da existencia dun problema , dificultade

ou necesidade nun alumno/a .

 Cumplimentación da folla de derivación ( anexo 1 ) .

 Entrega da folla de derivación ao orientador/a para solicitar a valoración do

alumno/a. Esta proposta poderase facer en calquera momento do curso
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académico e será realizada polo profesor titor ou por calquera profesor que

detecte un problema .

 Autorización dos pais: o titor informará aos pais das dificultades detectadas e

solicitará a autorización, mediante firma para a exploración psicopedagóxica.

 O orientador/a , xunto co profesor titor, valorará as necesidades educativas

do alumno/a. Posteriormente, en caso de ser necesario, comunicarase a

decisión de integrar ao alumno/a nun grupo de apoio aos pais ou titores

legais e á xefatura de estudios do centro.

 Unha vez dada a conformidade , o Orientador/a e o profesorado de apoio

xunto co profesorado implicado establecerán as estratexias máis eficaces que

se deberán aplicar .

Cando se trate de alumnos con necesidades educativas especiais , cun nivel de

competencia curricular moi por debaixo ou moi por encima da súa idade

cronolóxica e que aínda que estiveron incluídos nun programa de reforzo

educativo os seus problemas ou dificultades seguen persistindo será necesario

determinar a necesidade de elaborar unha adaptación curricular , daranse  os

seguintes pasos :

 Elaboración da Avaliación Psicopedagóxica do alumno segundo a Orde 31 de

outubro de 1996. Esta é realizada polo Departamento de Orientación en

colaboración co equipo de profesores.

 Realización dunha reunión coordinada polo xefe de estudios á que asistirán  o

titor , os profesores que imparten as áreas ou materias que se consideran

obxecto de adaptación curricular e os profesionais que participaron na

avaliación diagnóstica. Nesta reunión decidirase a pertinencia da adaptación

curricular , así como aqueles elementos do currículo que , se é o caso,

deberán ser modificados.

 Elaborarase a adaptación do currículo de referencia nas áreas ou materias

acordadas. O seu deseño e desenvolvemento é responsabilidade do

profesorado que imparte a área ou materia, coa colaboración dos

departamentos didácticos, co asesoramento do departamento de orientación

do centro e , cando sexa necesario , do equipo de orientación específico ou de
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calquera outro profesional que participe na atención ao alumnado con

necesidades educativas especiais .

Os pais ou titores legais do alumno recibirán información pertinente sobre a

mesma .

 Correspóndelle á inspección educativa a aprobación desta medida

extraordinaria  de atención á diversidade , á vista da proposta de adaptación

curricular enviada polo director/a do centro no que o alumno/a está

escolarizado.

ATENCIÓN EDUCATIVA AO ALUMNADO QUE PRESENTA DIFICULTADES

PARA UNHA ASISTENCIA CONTINUADA A UN CENTRO EDUCATIVO.

Cando no noso colexio exista algún alumno que por prescrición facultativa

non poida asistir de xeito habitual ao centro educativo, o profesorado que lle

imparte clase, coa finalidade de darlle continuidade ao seu proceso formativo,

adoptará, dentro do posible, medidas para dar resposta ás necesidades deste

alumno/a. A intervención realizarase previa instancia dos pais do alumno/a e

para que a coordinación sexa máis fluída procurarase o uso das novas

tecnoloxías das que dispoñemos.

6.CONCRECIÓN DAS ACTUACIÓNS DOS DISTINTOS
PROFESIONAIS EN RELACIÓN ÁS MEDIDAS DESEÑADAS
PARA O CENTRO.

6.1. O equipo directivo:
- Valorar as necesidades educativas do centro para propoñer, xunto co

Departamento de Orientación , a atención ao alumnado.

- Detectar necesidades de formación do profesorado.

- Detectar necesidades de recursos persoais e materiais.

- Coordinarse co Departamento de Orientación.

- Velar polo cumprimento do Plan, a súa avaliación e revisión anual.
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- Dende as Xefaturas de Estudios, en coordinación do Departamento de

Orientación, realizar os horarios de apoios no centro, calendario de reunións

de avaliación , reunións de profesores de apoio e titores/ profesores de área.

- Impulsar as reunións de coordinación interciclos e interetapas.

6.2. Comisión de coordinación pedagóxica:
- Detectar necesidades e dar directrices en consecuencia para a posterior

elaboración do Plan Xeral de Atención á Diversidade.

6.3. Claustro
- Discusión do PAD elaborado polo Departamento de Orientación.

6.4. Consello Escolar
- Aprobación do Plan Xeral de Atención á Diversidade

6.5. Equipos de ciclo e Departamentos didácticos. Profesorado.
- Elaboración da propia programación de área ou materia.

- Detectar as necesidades existentes no alumnado e aplicar as medidas

ordinarias axeitadas.

6.6. Profesoras de Pedagoxía Terapéutica e Audición e Linguaxe.
- Atender directamente aos alumnos que se determine en función das súas

necesidades.

- Colaborar co profesor titor e co resto do profesorado na elaboración das

posibles adaptacións curriculares así como das medidas de reforzo e no

seguimento e avaliación das mesmas.

- Asistir ás reunións que se determinen, así como ás de avaliación para aportar

información en relación aos alumnos cos que traballan directamente.

- Colaborar co profesor titor na elaboración de material adaptado ás

necesidades do alumno.

- Coordinarse co Departamento de Orientación.
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- O especialista en Audición e Linguaxe colaborará en Educación Infantil para

fomentar a estimulación da linguaxe oral de carácter preventivo en función

das posibilidades e unha vez atendidos os casos que sexan do seu ámbito.

- Colaborar co profesor- titor na relación coas familias.

6.7. Departamento de Orientación.
- Realizar a avaliación psicopedagóxica, en función das demandas recibidas e

tras esgotar as medidas ordinarias de atención á diversidade.

- Asesorar no deseño, desenvolvemento e avaliación das medidas de atención á

diversidade.

- Efectuar a orientación sobre a modalidade de escolarización oportuna e os

recursos persoais e materiais necesarios.

- Coordinar a atención do alumnado con necesidades educativas especiais

- Valorar as necesidades educativas, no ámbito da orientación dos alumnos,

tanto do propio centro como dos centros adscritos.

- Deseñar accións encamiñadas á atención temperá e á prevención de

dificultades ou problemas de desenvolvemento ou aprendizaxe.

- Asesorar e apoiar ao profesorado nas sesións de avaliación.

- Coordinar e/ou derivar con outros servicios sociais e sanitarios que incidan

no alumno.

- Informar ás familias dos resultados da avaliación psicopedagóxica, dictamen

si procede, así como das orientacións oportunas.

7.MECANISMOS DE COORDINACIÓN E COLABORACIÓN
INTERNOS ASÍ COMO CON OUTRAS ETAPAS EDUCATIVAS E
COS CENTROS ADSCRITOS OU DE ADSCRICIÓN.

O feito de que no noso centro convivan tres etapas educativas (Educación

Infantil, Educación Primaria e Educación Secundaria Obrigatoria) facilita que ao

inicio de cada curso se celebren reunións de coordinación entre o profesorado das

distintas etapas e como non tamén interciclos . Ditas reunións permitirán valorar

o rendemento do alumnado nas distintas áreas , consensuar medidas, coordinar

actuacións, detectar precozmente alumnado con necesidades educativas



28

especiais, evitar interrupcións e repeticións nas medidas específicas que xa se

están desenvolvendo, etc.

Durante o mes de setembro o Departamento de Orientación consensuará cos

titores a posta en marcha de medidas de atención á diversidade, individuais e/ou

colectivas, e asesorará sobre a forma máis axeitada de desenvolvelas. Os

titores/as son os responsables de facer chegar ao resto do equipo educativo, ou

ao profesor particular que lle afecten, as decisións tomadas.

Tamén, no mes de setembro, se celebrarán reunións de coordinación por

materias, entre o profesorado que imparte as mesmas en cursos consecutivos. A

finalidade destas reunións é acordar determinados aspectos para establecer unha

continuidade entre os contidos das distintas programacións didácticas das áreas

curriculares.

Semanalmente celébranse reunións entre a Orientadora e as Profesoras de

Pedagoxía Terapéutica de Primaria e Secundaria e a de Audición e Linguaxe coa

finalidade de facer o seguimento das medidas de atención á diversidade

acordadas. A comunicación entre a Orientadora e o resto do profesorado do

centro é fluída. Aínda que non existe dentro do horario un tempo asignado para o

intercambio de información, si se celebran reunións informais para valorar os

resultados e a eficacia das medidas adoptadas e tamén para falar de novos casos

que poidan xurdir e acordar outras medidas.

A Xefatura de Estudios estará informada da realidade do centro en relación á

diversidade do noso alumnado, así como das medidas específicas postas en

marcha, velando polo seu cumprimento.

É necesario indicar tamén que o noso centro está adscrito ao IES Nº1 de

Ordes. Existe unha comunicación constante a nivel telefónico e incluso persoal

entre equipos directivos e departamentos de Orientación de ambos centros.

8.CANLES DE COLABORACIÓN COAS NAIS, PAIS OU
TITORES OU TITORAS LEGAIS DO ALUMNADO E COS
DIFERENTES SERVIZOS EXTERNOS AO CENTRO.

A participación dos pais na vida do centro é un elemento esencial para que a

evolución dos seus fillos sexa un éxito. Ademais de formar parte do Consello

Escolar e das Asociacións de Pais/Nais, existen outras medidas directas de
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participación e colaboración cos profesores dos seus fillos, que no noso centro

serían as seguintes:

- Reunións colectivas cos pais (polo menos unha ao ano) coa finalidade de

explicar e facer partícipes aos pais dos obxectivos, criterios de avaliación e

metodoloxía que se vai empregar. Celebrarase ao inicio de curso.

- Entrevistas individuais cos pais (polo menos unha por trimestre) para

discutir sobre a marcha dos seus fillos. Poden ser tanto a instancia do

profesorado como dos pais.

É responsabilidade dos titores/as manter informada á familia do alumno/a

sobre as medidas de atención á diversidade que se estean tomando co alumno/a,

así como a evolución das mesmas.

- Comunicacións por escrito sobre as cuestións que requiran a atención

educativa dos pais.

Cando se trata de alumnos con necesidades educativas especiais, a relación

entre a familia e a escola debería ser máis estreita, pois pode ser necesario que os

pais colaboren co profesor-titor para que o alumno chegue a alcanzar os

obxectivos propostos. Nestes casos tamén é necesario que as familias teñan

contacto directo e continuado cos profesores especialistas en pedagoxía

terapéutica e audición e linguaxe. En canto ao orientador/a, aínda que non é

necesaria una colaboración tan continuada como a que teñen que manter cos

titores ou profesores de apoio, si é necesario que exista un relación fluída cas

familias de alumnos con nee, principalmente para detectar as necesidades

educativas do alumno, cando se dean cambios de escolaridade por finalizar etapa,

curso, porque teñan lugar cambios significativos nas súas características,... Coa

finalidade de intercambiar información, acordar criterios comúns de intervención

e en definitiva poder dar resposta satisfactoria ás necesidades educativas

especiais dun alumno, é importante tamén que o orientador/a manteña contacto

con seguintes servicios externos ao centro: Servicios Sociais do Concello, Servicio

de Atención Temperá da Mancomunidade dos Concellos de Ordes, Pediatra do

Centro de Saúde, … e como non a colaboración do Equipo de Orientación

Específico da provincia de A Coruña, que a través das diferentes especialidades

existentes ( Trastornos Xeneralizados do Desenvolvemento, Discapacidades

Sensoriais, Trastornos de Conduta, Sobredotación Intelectual, Discapacidades
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Motoras, Orientación Vocacional e Profesional e Traballo Social) buscará as

medidas de atención á diversidade máis axeitadas para cada caso e incluso

anticipará as posibles dificultades.

9. PROTOCOLOS PARA A SOLICITUDE E/OU
AUTORIZACIÓN DAS MEDIDAS EXTRAORDINARIAS.

Ver no anexo I os seguintes modelos de impresos:

1.- Folla de petición de avaliación individual para EI, EP ou ESO.

2.- Ficha para a solicitude de intervención do Equipo de Orientación

Específico.

3.- Informe de Avaliación Psicopedagóxica.

4.- Informe individualizado para a inclusión nun Programa de reforzo.

5.- Documento Base para a elaboración de Adaptacións Curriculares.

6.- Informe do profesorado de PT/AL sobre as medidas de apoio educativo.

7.- Informe de seguimento do programa de reforzo (titores)

8.- Comunicación ás familias de medidas de atención á diversidade e

conformidade.

9.-Comunicación ás familias de avaliación psicopedagóxica e

conformidade.



31

10.PROCESOS DE SEGUIMENTO, AVALIACIÓN E
MELLORA DO PLAN.

Consideramos este documento flexible e aberto a posibles transformacións

que puideran derivarse de cambios na propia normativa ou de cambios no

alumnado ou na realidade do noso centro.

Levarase a cabo un proceso continuo de seguimento e revisión deste plan,

especialmente ao final de cada trimestre e a final de curso a través das sesións de

avaliación, das diferentes reunións  que o orientador/a manterá cos diferentes

profesionais implicados no seu funcionamento e a través dos resultados acadados

polo alumnado. Valoraranse os seguintes aspectos:

- Grao de consecución dos obxectivos propostos.

- Adecuación das orientacións e das actividades desenvolvidas á realidade do

centro e do alumnado

- Grao de cumprimento das reunións de coordinación previstas.

- Grao de satisfacción no profesorado, alumnado e familias.

- Recursos materiais e persoais implicados.

- Melloras nos procesos de ensinanza-aprendizaxe do alumnado.

- Implicación das familias.

As conclusións deste seguimento incluiranse na Memoria Final do

Departamento de Orientación.
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ANEXOS
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FOLLA DE PETICIÓN DE
AVALIACIÓN INDIVIDUAL PARA

EDUCACIÓN INFANTIL

Data:

1. IDENTIFICACIÓN DO ALUMNO/A:

Nome e apelidos:
Data de nacemento: Curso:
Titor :

2. MOTIVO DA PETICIÓN

¿Quen demanda a intervención? (familia , profesorado…)
______________________________________________________________________

Descrición do motivo polo que se solicita a intervención:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________
______________________________________________________________________

3. SITUACIÓN ACTUAL DO ALUMNO/A. DESCRIPCIÓN DE
NECESIDADES:

Valora do 0 ó 5: 0, non sabe, non contesta; 1, non; 2, pouco; 3, normal ; 4, ben; 5, sí–
moito

¿Que é o que máis che preocupa do alumno/a nestes momentos?

O seu desenvolvemento psicomotor 1     2     3     4     5

O desenvolvemento da súa linguaxe 1     2     3     4     5

O seu desenvolvemento afectivo social 1     2     3     4     5

A súa autonomía persoal 1     2     3     4     5

O seu proceso pre- escritor 1 2     3     4     5

O seu procesamento pre-matemático 1     2     3     4     5

A súa falta de atención 1     2     3     4     5

Describa en profundidade o punto máis importante, ou outros non

comentados:

CPI PECALAMA

PONTEPEDRA   CONCELLO DE TORDOIA
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4. PASOS PREVIOS DADOS POLA PERSOA TITORA*

1. Aspectos máis relevantes da entrevista c… alumn…

2. Idem da entrevista coa familia

3. Idem do resto do profesorado

4. Datos do historial académico

5. Datos da observación (que , quen, como e cando se observou)

*Utilizar folla en branco e axuntar a esta si é necesario expoñer máis datos

5. PROPOSTA DO TITOR/A PARA A ACTUACIÓN DO ORIENTADOR/A:

6. CONFORME DE ENTREGA DE DOCUMENTO:

ENTREGA O TITOR/A  Á ORIENTADORA              DATA :

O/A TITOR/A A ORIENTADORA

Asdo:                                                  Asdo:
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FOLLA DE PETICIÓN DE
AVALIACIÓN INDIVIDUAL PARA

EDUCACIÓN PRIMARIA

Data:

1. IDENTIFICACIÓN DO ALUMNO/A:

Nome e apelidos:
Data de nacemento: Curso:
Titor :

2. MOTIVO DA PETICIÓN

¿Quen demanda a intervención? (familia , profesorado…)
_________________________________________________________________________

Descrición do motivo polo que se solicita a intervención:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3. SITUACIÓN ACTUAL DO ALUMNO/A. DESCRIPCIÓN DE
NECESIDADES:

Valora do 0 ó 5: 0, non sabe, non contesta; 1, non; 2, pouco; 3, normal ; 4, ben; 5, si–
moito
¿Que é o que máis che preocupa do alumno/a nestes momentos?

O seu desenvolvemento psicomotor 1     2     3     4     5

O desenvolvemento da súa linguaxe 1     2     3     4 5

O seu desenvolvemento afectivo social 1     2     3     4     5

A súa autonomía persoal 1     2     3     4     5

O seu proceso lector 1     2     3     4     5

O seu proceso escritor 1     2     3     4     5

O seu razoamento lóxico 1     2 3     4     5

O cálculo mecánico 1     2     3     4     5

A súa falta de atención 1     2     3     4     5

A súa falta de memoria 1     2     3     4     5

O rendemento é acorde coa súa capacidade 1     2     3     4     5

As relacións co titor 1     2     3     4     5

As relacións co resto do grupo 1     2     3     4     5

CPI PECALAMA
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4. PASOS PREVIOS DADOS POLA PERSOA TITORA*
6. Aspectos máis relevantes da entrevista c… alumn…

7. Idem da entrevista coa familia

8. Idem do resto do profesorado

9. Datos do historial académico

10.Datos da observación (que , quen, como e cando se observou)

*Utilizar folla en branco e axuntar a esta si é necesario expoñer máis datos

5. PROPOSTA DO TITOR/A PARA A ACTUACIÓN DO ORIENTADOR/A:

6. CONFORME DE ENTREGA DE DOCUMENTO:
ENTREGA O TITOR/A  Á ORIENTADORA              DATA :

O/A TITOR/A                                       A ORIENTADORA

Asdo:                                                  Asdo:
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FOLLA DE PETICIÓN DE
AVALIACIÓN INDIVIDUAL PARA

EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBRIGATORIA

Data:

1. DATOS PERSOAIS DO ALUMNO/A
Nome ................. Apelidos ..................................................................
Data de nacemento .................. Enderezo............................................
Teléfono ................

2. DATOS FAMILIARES
Nome da nai ............................................... Profesión ........................
Nome do pai.................................................. Profesión ........ ..............
Número de irmáns e lugar que ocupa .................................................
Outras persoas que conviven coa familia ............................................

3. MOTIVOS DE INTERVENCIÓN DO DEPARTAMENTO
¿ Quen demanda a intervención? ( familia , profesorado ... )
Descripción do motivo polo que se solicita a intervención :

4. PASOS PREVIOS DADOS POLA PERSOA TITORA*
1- Aspectos máis  relevantes da entrevista c... alumn...

2- Idem da entrevista coa familia

3- Idem do resto do profesorado

4- Datos do historial académico

5- Datos da observación  ( que , quen , como e cando se observou )

CONFORME DE ENTREGA DE DOCUMENTO:
ENTREGA O TITOR/A  Á ORIENTADORA              DATA :

O/A TITOR/A A ORIENTADORA
Asdo:                                                  Asdo:

*Utilizar folla en branco e axuntar a esta se é necesario expoñer máis
datos .

CPI PECALAMA

PONTEPEDRA   CONCELLO DE TORDOIA



38

INFORME DE AVALIACIÓN
PSICOPEDAGÓXICA

1 – DATOS PERSOAIS :

Apelidos e nome :

Data de nacemento :

Enderezo :

Teléfono :

Curso :

Centro : C.P.I. Pecalama - Tordoia

Data da avaliación :

2 – DATOS DA AVALIACIÓN :

Demanda :

Motivo da demanda :

3 - RESUMO DOS DATOS PERSOAIS

4 – DATOS MÉDICOS E DE SAÚDE :

5 – VALORACIÓN PSICOPEDAGÓXICA :

A) Características persoais : Resumo das probas aplicadas ao alumno.

B) Competencia curricular :

C) Estilo de aprendizaxe :

6 – IDENTIFICACIÓN DA NECESIDADE EDUCATIVA :

7 – ORIENTACIÓNS SOBRE A PROPOSTA CURRICULAR :

En Tordoia, ..... de .................... de 2.0......

A orientadora                       Selo do Dpto. Orientación

Asdo.: ……………………..

CPI PECALAMA
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INFORME INDIVIDUALIZADO
PARA A INCLUSIÓN NUN

PROGRAMA DE REFORZO

Data:

Nome do alumno/a :

Curso : E.S.O. Centro : C.P.I. Pecalama ( Tordoia )
Nome do Titor /a :

 DATOS PERSOAIS :
- Data de nacemento : - Idade :

- Enderezo : - Teléfono:

- Localidade : - Provincia:

 DATOS DO CONTORNO SOCIO-FAMILIAR :
- Nº de irmáns ( incluído el /ela ):                             Lugar que ocupa :

- Persoas coas que convive na casa:

- Outros aspectos relevantes :

 DATOS MÉDICOS RELEVANTES :

 HISTORIA ACADÉMICA :

- Aspectos máis relevantes da súa historia escolar:

. Informes psicopedagóxicos : NON SI    ¿A que idade?

. Cursos repetidos :

. Apoios recibidos:

. Adaptacións curriculares :

. Outras incidencias :

- Observacións :

CPI PECALAMA
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 DATOS PEDAGÓXICOS , COMPETENCIA CURRICULAR E ESTILO DE
APRENDIZAXE :
- Situación nas distintas áreas e materias:

ÁREAS E MATERIAS Rendemento /
Capacidades

Interese / Esforzo

Moi
alto

Alto Medio Baix Moi
baix

Moi
alto

Alto Medio Baix Moi
baixo

Lingua e Lª Castelá

Matemáticas

Ciencias Naturais

Ciencias Sociais

Lingua Galega e Lª

Lingua Estranxeira

Música

Educ. Plástica e Visual

Tecnoloxía

Optativa:

- Nivel alcanzado nos diferentes aspectos:

ASPECTOS NIVEL

Capacidade para entender a información oral 1     2     3 4     5

Capacidade para entender a información escrita 1     2     3     4     5

Facilidade na comprensión de conceptos 1     2     3     4     5

Corrección na expresión de ideas ( oralmente e por

escrito)

1     2     3     4     5

Capacidade para extraer as ideas principais 1     2     3     4     5

Capacidade para organizar ou dar estructura ao que

escribe

1     2     3     4     5

Indicadores:

1 = Nivel mínimo
5 = Nivel máximo
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Facilidade para a lectura ( dicción , repeticións ,

velocidade)

1     2     3     4     5

Hábito ou interese pola lectura 1     2     3     4     5

Dominio de amplo vocabulario 1     2     3     4     5

Facilidade na memorización de contidos 1     2     3     4     5

Facilidade na resolución de problemas 1     2     3     4     5

Nivel xeral de creatividade 1     2     3     4     5

Facilidade para a realización de cálculo mental e escrito 1     2     3     4     5

Interese e motivación ante o estudio 1     2     3     4     5

Indisciplina 1     2     3     4     5

Nivel observado de autoestima 1     2     3     4     5

Asistencia regular a clase 1     2     3     4     5

Expectativas positivas de futuro académico 1     2     3     4     5

Actitude positiva na clase 1     2     3     4     5

Outras (especificar ): 1     2     3     4 5

 RAZÓNS QUE XUSTIFICAN A PROPOSTA:

- Medidas educativas actualmente adoptadas: __________________________

__________________________________________________________________________

- Motivos polos que non deron resultado: _______________________________

__________________________________________________________________________

- Razóns pormenorizadas polas que se considera esta medida a máis

adaptada para o alumno/a con atraso escolar xeneralizado: ___________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

- Outras circunstancias do alumno/a ou do centro que xustifican a

proposta:

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Tordoia , a ........ de ....................... de 20.....
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DOCUMENTO BASE PARA A
ELABORACIÓN DE

ADAPTACIÓNS CURRICULARES
INDIVIDUALIZADAS

Data:

1.- DATOS DE INDENTIFICACIÓN DO ALUMNO:

Apelidos e nome Data de nacemento

Nome dos pais Teléfono
Titor/a Curso:

2.- RESUME DATOS DA HISTORIA ESCOLAR:

2.1.- Historial escolar:
(Facer constar data de inicio e anos de escolarización en cada unha das etapas
educativas)

2.2.- Motivo da avaliación

2.3.- Necesidades detectadas polo titor en :

O seu desenvolvemento psicomotor

O desenvolvemento da súa linguaxe

O seu desenvolvemento afectivo social

A súa falta de autonomía

O seu proceso (pre)lecto-escritor

O seu procesamento (pre)matemático

O seu razoamento lóxico

A súa falta de atención

Outras

CPI PECALAMA
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0   1    2     3    4    5

0   1    2     3    4    5

0   1    2     3    4    5

0   1    2     3    4    5

0   1    2 3    4    5

0   1    2     3    4    5

0   1    2     3    4    5

0   1    2     3    4    5
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3.- DATOS FÍSICOS , DE SAÚDE E EVOLUTIVOS

EMBARAZO
Duración  _______ meses. Problemas: (S/N)¿cales?_______________________________________
________________________________________________________________________________________
Enfermidades (rubéola, sarampelo, outras…): ___________________________________________
________________________________________________________________________________________

PARTO
TIPO: Natural Sen dor Ventosa Forceps Cesárea
Sufrimento fetal: SI/NON Causas: Talla ao nacer: Peso ao

nacer:

DESENVOLVEMENTO PSICOMOTOR (Expresado en meses)
ANDA SEN AXUDA 11-15 16 – meses en diante Observacións:
COMENZOU A
FALAR

24-30 30-36 meses Observacións:

CONTROL DE ESFÍNTERES (Expresado en meses) Observacións:
ADQUISICIÓN CONTROL ORINA DÍA Antes dos 18 De 18-24 De 24-36

ADQUISICIÓN CONTROL ORINA NOTIE Antes dos 18 De 18-24 De 24-36

ADQ. CONTROL ESFÍNTER ANAL DÍA Antes dos 18 De 18-24 De 24-36

ADQ. CONTROL ESFÍNTER ANAL NOTIE Antes dos 18 De 18-24 De 24-36

ENFERMIDADES CRÓNICAS (asma, epilepsia, corazón,….): ______________________________
_________________________________________________________________________________________
MEDICACIÓN NECESARIA: _____________________________________________________________
ESTIVO HOSPITALIZADO(s/n): _______ Idade: _________ Causas: _________________________

DEFICIENCIAS SENSORIAIS

DISFUNCIÓN MEMBROS SUPERIORES/INFERIORES

4.- DATOS PSICOSOCIAIS

ADAPTACIÓN PERSOAL E SOCIAL, INTERESES AMOSADOS E ESTILO DE
APRENDIZAXE.
ASISTENCIA:
ACEPTACIÓN POLOS COMPAÑEIROS:
AUTOESTIMA:
INTERESES AMOSADOS:
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RELACIÓNS COS SEUS IGUAIS (subliñar as preferencias amosadas)

GRUPO CUN SÓ CUN GRUPO
REDUCIDO

PERMANECE
AILLADO

COS MÁIS
PEQUENOS

COS ALUMNOS
CON
DIFICULTADES

OUTROS

TIPO DE
RELACIÓN

XOGA COMPARTE
OS
MATERIAIS

SABE
ESCOITAR

SABE
RECIBIR
ELOXIOS

PARTICIPA E
COOPERA EN
ACT. GRUPO

OUTROS

RELACIÓNS CO PROFESORADO:

CONDUTAS PERTURBADORAS:
Co profesorado Cos materiais Cos seus iguais

ACTITUDES AMOSADAS CARA AO TRABALLO:
INHIBICIÓN INSEGURIDADE NEGATIVA PENDENTE DA REACCIÓN

DOS OUTROS

EXPRÉSAAS A TRAVÉS DE :(Especificar a conduta concreta: négase a facer as actividades, está pendente do
profesor, encóllese de ombreiros, sorrise constantemente, etc….)

ESTRATEXIAS QUE EMPREGA NAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAXE, encamiñadas á:
CONSECUCIÓN DO ÉXITO EVITACIÓN DO FRACASO OUTRAS:

AUTONOMÍA
ACTIVIDADES ESCOLARES QUE FAI SO/SOA: ACTIVIDADES ESCOLARES QUE PRECISA

AXUDA:

Axudas: VISUAIS TACTÍS AUDITIVAS VISOMOTORAS XESTUAIS OUTRAS:

HÁBITOS DE ESCOITA E ATENCIÓN
TEMPO DE ATENCIÓN TIPO DE AGRUPAMENTO PRECISA AXUDA do adulto, do

compañeiro…
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5.- DATOS DO CONTORNO SOCIO-FAMILIAR

NOME E APELIDOS DA NAI IDADE PROFESIÓN E OCUPACIÓN

NOME E APELIDOS DA NAI IDADE PROFESIÓN E OCUPACIÓN

NOME E IDADE DOS IRMÁNS IDADE LUGAR QUE OCUPA ENTRE ELES

OUTROS FAMILIARES QUE CONVIVAN CO ALUMNO/A

DIRECCIÓN TELÉFONO

RELACIÓNS PAIS- FILLOS
LINGUA E

COMUNICACIÓN
GALEGO CASTELÁN SIST.

ALTERNATIVOS
SIST.

COMPLEMENTARIOS
GRAO DE

ACEPTACIÓN
MOI DEFICIENTE INSUFICIENTE SUFICIENTE BO

EXPECTATIVAS
CARA AOS

FILLOS

ADAPTADAS ÁS
DIFICULTADES
QUE PRESENTA

NON
ADAPTADAS ÁS
DIFICULTADES
QUE PRESENTA

OBSERVACIÓNS:

PAUTAS
EDUCATIVAS

CONSENSUADAS:
SI/NON

PERMISIVAS SOBREPROTECCIÓN OUTRAS:

*Trátase de coñecer en que medida os pais coñecen as características especiais do seu fillo/a.

COLABORACIÓN CO CENTRO
ASISTE ÁS REUNIÓNS CUMPRE OS ACORDOS COLABORACIÓN EN

TAREFAS ESPECÍFICAS
TEMPO QUE PODEN

DEDICARLLE:
SI NON ÁS

VECES
SI NON ÁS

VECES
SI NON

EXPECTATIVAS CARA AO CENTRO:

OBSERVACIÓNS:

AUTONOMÍA PERSOAL
NA

CASA
ASEO PERSOAL ALIMENTACIÓN VESTIDO AXUDA NAS

TAREFAS DA
CASA

OUTRAS:

Con axuda So Con axuda So Con axuda So Si Non
NO

BARRIO
SAE A XOGAR FAI RECADOS VAI AO COLEXIO R. COS

VECIÑOS
OUTRAS:

Acompañado So Acompañado So Acompañado So Si non

XOGOS E OCIO (Subliñar as preferencias e especifique cales na casilla de abaixo)
BÉLICOS DE MESA LECTURAS TV/VÍDEO X.DE ROL ORDENADOR OUTROS
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CONDUTA EMOCIONAL
EMOTIVO INQUEDO LEDO CHOROSO LÁBIL
ESTABLE QUEDO TRISTEIRO SUXESTIONABLE OUTRAS

CONDUTA SOCIAL
AGRESIVO OBEDIENTE TÍMIDO AUTORITARIO TERCO
PACÍFICO DESOBEDIENTE SOCIABLE COOPERADOR OUTRAS:

6.NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS:

(Indicar temporalización en días , sesións,…)
PROFESIONAIS DENTRO DO CENTRO FÓRA DO CENTRO
Profesor de Pedagoxía
Terapéutica
Profesor de Audición e
Linguaxe
Fisioterapeuta
Coidador
Neuropediatría
Atención temprana
Equipo especialista en

7. INFORMACION RELEVANTE PARA A TOMA DE DECISIÓNS:

7.1. NIVEL DE COMPETENCIA CURRICULAR E PROPOSTA DE ADAPTACIÓN:

7.2. PROPOSTA DE ADAPTACIÓN RESPECTO DA METODOLOXÍA E DA AVALIACIÓN:
METODOLOXÍA:
Tipo de agrupamento:
Tipo de reforzos ou apoios dentro e fóra da aula:
Tipo de tarefas:
Tempos:
Habilidades ou estratexias para as aprendizaxes
Habilidades ou estratexias persoais e sociais

AVALIACIÓN
(De acordo cos obxectivos que establece a adaptación)
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8. INTERVENCIÓN COA FAMILIA
Data na que se informa á familia:

Solicítase a súa colaboración para (…realizar tarefas escolares, tarefas de autonomía,
hábitos, que non falte a clase…)

Acórdase coa familia: concretar as tarefas

9. MODALIDADE DE APOIO:

QUEN
(PT, Profesor

especialista …)

COMO
(Dentro ou fóra

da aula)

CANDO
(Horarios)

COORDINACIÓNS MATERIAIS
ESPECÍFICOS

10. CRITERIOS DE PROMOCIÓN:
Proponse que o alumno/a PROMOCIONE /NON PROMOCIONE , debido a

Durante o próximo curso , INICIARÁ, CONTINUARÁ, RENOVARÁ a adaptación
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INFORME DO PROFESORADO DE PT/AL
SOBRE AS MEDIDAS DE APOIO

EDUCATIVO

1.DATOS DO/A AUTOR/A DO INFORME:
APELIDOS:                                                 NOME:

PROFESOR/A (PT, AL,…)

2.DATOS DO/A ALUMNO/A:
APELIDOS:                                                 NOME:

DATA DE NACEMENTO:                             CURSO:

ETAPA:

□□ Infantil

□□ Primaria       CICLO:  ……       NIVEL: ……

□□ Ed. Secundaria Obrigatoria          Curso :……

3.DATOS DAS MEDIDAS DE APOIO
ÁREA/S NA/S QUE RECIBIU O APOIO:

DATA DE COMEZO:

DATA DE REMATE DO APOIO (no caso de non chegar a fin de curso):

HORARIO SEMANAL(nº de sesións):

MODALIDADE DE APOIO REALIZADO:

□□ DENTRO DA AULA   . Nº DE SESIÓNS: ……

□□ FÓRA DA AULA . Nº DE SESIÓNS: ……

4.DESCRICIÓN DAS MEDIDAS DE APOIO
A) Tipo de tarefas realizadas

B) Principais materiais usados

C) Avaliación das medidas de apoio

CPI PECALAMA
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5.VALORACIÓN DAS MEDIDAS DE APOIO
Acadáronse os obxectivos

previstos nelas

Foron positivas pero a mellora non se

xeneraliza ao traballo ordinario.

Acadáronse os obxectivos pero

ainda persisten dificultades

Non tiveron eficacia algunha

6.PREVISIÓN PARA O PRÓXIMO CURSO (indicar sI se considera que o vindeiro curso o/a

alumno/a debe verse beneficiado/a ou non por unhas medidas regulares de apoio educativo, en que área ou

áreas, mediante que modalidade- dentro ou fóra da aula ordinaria, mixta- e nº de horas semanais):

Tordoia, a …… de Xuño de 20.....
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INFORME DE SEGUIMENTO DO
PROGRAMA DE REFORZO

CURSO 20..../20....
ALUMNO: Grupo referencia: .... ESO

ASIGNATURA OBSERVACIÓN

1ª
 A

V
A

LI
A

C
IÓ

N

RENDEMENTO:

ACTITUDE NA CLASE:

TRABALLO NA CASA:

NECESITA MELLORAR:

RENDEMENTO:

ACTITUDE NA CLASE:

TRABALLO NA CASA:

NECESITA MELLORAR:

RENDEMENTO:

ACTITUDE NA CLASE:

TRABALLO NA CASA:

NECESITA MELLORAR:

2ª
 A

V
A

LI
A

C
IÓ

N

RENDEMENTO:

ACTITUDE NA CLASE:

TRABALLO NA CASA:

NECESITA MELLORAR:

RENDEMENTO:

CPI PECALAMA
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ACTITUDE NA CLASE:

TRABALLO NA CASA:

NECESITA MELLORAR:
2ª

 A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

RENDEMENTO:

ACTITUDE NA CLASE:

TRABALLO NA CASA:

NECESITA MELLORAR:

3ª
 A

V
A

LI
A

C
IÓ

N

RENDEMENTO:

ACTITUDE NA CLASE:

TRABALLO NA CASA:

NECESITA MELLORAR:

RENDEMENTO:

ACTITUDE NA CLASE:

TRABALLO NA CASA:

NECESITA MELLORAR:

RENDEMENTO:

ACTITUDE NA CLASE:

TRABALLO NA CASA:

NECESITA MELLORAR:

O/A Titor/a

Asdo: ………………………..
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COMUNICACIÓN ÁS FAMILIAS
PROPOSTA DE MEDIDAS DE ATENCIÓN Á
DIVERSIDADE : ADAPTACIÓN CURRICULAR
INDIVIDUALIZADA

Alumno /a :
Escolarizado/a no  …..  curso  de ………………………

Comunícolle que reunido o equipo docente, a orientadora do centro,
a profesora de apoio ás n.e.e. e a xefatura de estudios correspondente ,
adoptouse a decisión de proceder á elaboración dunha adaptación
curricular individualizada nas seguintes áreas/materias:

Áreas / Materias




O desenvolvemento desta adaptación curricular levarase a cabo:

Dentro da aula ordinaria nas áreas
de :

Profesorado responsable:

 
 
 

Fóra da aula ordinaria , reforzando
algúns aspectos das áreas  de: Profesorado responsable:
 

En Tordoia , …. de …………. de 20 ….

Atentamente Informado/a

A Directora Os pais /titores legais

Asdo.: Gloria Casas Pontea Asdo.:
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COMUNICACIÓN ÁS FAMILIAS DE MEDIDAS
DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE E

CONFORMIDADE

Tordoia , ..... de .................. de 2.0....

Estimados pais :

O motivo da presente é informarlle que o seu fillo/a

............................................... vai recibir reforzo educativo nas Áreas de

.................................... co fin de  poder axudarlle a través dun apoio máis

individualizado, a mellorar naqueles aspectos nos que atope maiores dificultades

. Para máis información pode acudir ao colexio.

Sen outro particular , reciba un cordial saúdo:

O Titor/a

Asdo.: ..............................................................

______________________________________________________________________

Tordoia , ..... de ...................... de 2.0....

Autorizo que o meu fillo/a .................................................. reciba reforzo

educativo nas Áreas de ............................................................. .

O pai / nai

Asdo.: .....................................

CPI PECALAMA

PONTEPEDRA   CONCELLO DE TORDOIA



54

COMUNICACIÓN ÁS FAMILIAS DA
AVALIACIÓN PSICOPEDAGÓXICA E

CONFORMIDADE

D/Dona ............................................................. ......................

autorizo ao Departamento de Orientación do CPI Pecalama para que

realice as probas psicopedagóxicas necesarias para a mellora no

desenvolvemento do proceso educativo do/a meu fillo/a

............................................................... ....................

En Tordoia , a  .............. de ............................... do 20....

(Firma do pai / nai / titor/a legal)

CPI PECALAMA
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ANEXO V
Protocolo de Incorporación do Alumnado Procedente do

Estranxeiro

1.-A secretaría do centro pasará a información das solicitudes de matrícula á xefatura de
estudos no momento que se produzan.

- Na primeira semana dende a chegada do alumno ao centro, convocaráse a unha
reunión á familia deste/a, na que participará xefatura de estudos e xefa do departamento
de orientación. En dita reunión solicitaráse información sobre a procedencia, lingua/s
vehiculares e coñecidas, escolarización previa, situación familiar e expectativas de
futuro

2.-Determinación das necesidades educativas:
Ao inicio do curso

- A  xefatura de estudos co asesoramento do departamento de orientación procederá ao
estudo dos datos aportados pola familia e, de ser o caso, polo historial escolar,
adscribindo de forma provisional ao alumno a un nivel e grupo, tendo en conta os
criterios de agrupamento no centro,  a optatividade e a normativa aplicable ao respecto.

- O profesorado do grupo procederá a realizar a avaliación inicial (*1) nas distintas
materias co fin de determinar a competencia curricular do alumnado e o grao de
desenvolvemento das competencias básicas. A avaliación inicial das materias
instrumentais (Lengua Castellana e Literatura, Lingua Galega e Literatura, e
Matemáticas) arquivaránse no Departamento de Orientación, co fin de valorar a
adquisición/desenvolvemento das competencias clave.

(*1)As xefaturas de departamento terán a responsabilidade de deseñar os materiais
oportunos, co asesoramento do Departamento de Orientación

- No caso de ser un alumno que presente necesidades educativas especiais, a xefatura do
departamento de orientación procederá a realizar a oportuna avaliación
psicopedagóxica.

3.-A xefatura de estudos convocará unha reunión á que asistirá  o profesorado implicado na
avaliación inicial e o departamento de orientación e, na que se determinarán as necesidades
educativas específicas e na que se procederá á adscripción  do alumno a un nivel e grupo
adoptando as medidas de atención á diversidade necesarias,  tanto curriculares como
organizativas,  segundo o establecido no artigo 7º da Orde de 20 de febreiro de 2004.

Nota:  En ningún caso se producirá a incorporación do alumno a un curso inferior a un por
debaixo do que lle correspondería por idade, segundo a normativa vixento (D86/2015)
4.-Unha vez adoptada a decisión, a xefatura de estudos convocará  ao alumno e a súa
familia  a unha reunión na que participará  a orientadora.  En dita reunión se lle
proporcionará información sobre os resultados da avaliación inicial, sistema educativo (*2) e
as decisións relativas a súa escolarización (nivel e medidas de atención específica).  Así mesmo
informarase ao concello da chegada desta familia, para completar a súa atención
socioeducativa.
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Nota: Cando a proposta do equipo docente asesorado polo departamento de orientación sexa
a de escolarizar ao alumnado nun curso inferior ao que lle correspondería por convenios
internacionais (Convenio Andrés Bello), será necesario o consentimento expreso da familia.
Neste caso a  xefatura do departamento de orientación emitirá o oportuno informe tendo en
conta a información sobre a competencia curricular aportada polo profesorado.

(*1): Artigo 2º da Orde de 20 de febreiro de 2004 e  artigo 13º E 17ª da Orde do 27 de
decembro de 2002.
Os departamentos didácticos elaborarán probas para avaliar a competencia
curricular do alumnado.

(*2): Información a  proporcionar sobre o sistema educativo:
- Curso ao que se incorpora.
-Medidas de atención específica, no caso de que se adopten.
-Materias que comprende o curso.
-O horario e calendario escolar.  Débese ter en conta que é obrigatoria a asistencia diaria
do alumnado e que  se van controlar as ausencias.  Ademais, a asistencia é un requisito
previo para a avaliación continua.
-O sistema de avaliación e de comunicación dos resultados ás familias.  Deberá devolver
o xustificante de recepción  asinado polo pai/nai/responsable ao centro.
-Quen é o profesor titor/a e horario de atención.
-Material escolar básico. Téñase en conta que, de ser preciso, existen axudas para a súa
adquisición.
-Normas de organización e funcionamento do centro.
-Información sobre posibles actividades complementarias e, de ser o caso, extraescolares.

Protocolo de actuación nas aulas

 No primeiro día de escolarización en aula, dende a titoría do grupo,
proporcionaráselle información sobre as pautas de traballo, normas de
comportamento e vías de participación no centro. Procuraráse que o primeiro día
de escolarización coincida cunha clase do profesor/a titor/a, preferiblemente de
titoría

 O delegado do grupo, coa colaboración de todos os integrantes do mesmo,
organizarán unha visita guiada na que o novo alumnado coñeza os espazos e
persoas do centro.

 O/a titor/a cubrirá a ficha de titoría, contrastando os datos que obtivo dende
xefatura de estudos. Así mesmo, promoverá o coñecemento do país e da cultura
de orixe do/a novo/a alumno/a co resto do alumnado, mediante a adicación dunha
sesión de titoría específica para elo.

 Promoveránse estruturas de traballo cooperativo dende todas as materias nos
primeiros meses de escolarización, co fin de facilitar a integración no grupo, no
centro e no propio concello.
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ANEXOS

RECOLLIDA DE INFORMACIÓN INICIAL A ALUMNADO INMIGRANTE
RECOGIDA DE INFORMACION INICIAL A ALUMNADO INMIGRANTE

CURSO ESCOLAR:.............../...................
(DATOS PERSONALES- DATOS PERSOAIS)

Nome (Nombre):________________________________________________________
Apelidos (Apellidos):____________________________________________________
Data de Nacemento (Fecha de nacimiento):__________________________________
Domicilio (Domicilio):___________________________________________________
Localidade: (Localidad):_________________________________________________
Teléfono (Telefono):_____________________________________________________
Nacionalidade (Nacionalidad):_____________________________________________
Lingua de orixe (Lengua de origen):________________________________________
Tempo de residencia en España (Tiempo de residencia en Espana):_______________

DATOS MÉDICOS
Problemas de saúde (Problemas de salud):

Datos evolutivos destacables (Datos evolutivos destacables:

Centro de Saúde (Centro de salud):________________________________________

DATOS FAMILIARES

Nome do pai (Nombre del padre):__________________________________________
Tempo de residencia enEspaña (Tiempo de residencia en Espana):_______________
Nome da nai (Nombre de la madre):________________________________________
Tempo de residencia en España (Tiempo de residencia en Espana):_______________
Composicion actual do nucleo familiar (Composicion actual del nucleo familar):

Lingua/s familiares (Lengua/s familiares):___________________________
A familia entende e/ou fala galego e/ou castelá -subliñe o que proceda-)
(La familia entiende y/e habla gallego, y/o castellano -subraye lo que proceda-)
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DATOS ACADÉMICOS

Anos e nivel de escolarización en seu país de procedencia (Anos y nivel de
escolarizacion en su pais de procedencia):

Cualificacións

Estivo escolarizado anteriormente en España (Estuvo escolarizado anteriormente en
Espana):

□NON □ SI

En caso afirmativo: canto tempo (canto tempo)e onde (y donde)

Nivel de coñecemento da súa lingua (Nivel de conocimiento de su lengua)
ORAL
ESCRITO
LECTURA

Solicitude de exención de lingua galega (Solicitud de exencion de la lengua gallega)

□NON □SI
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SOLICITUDE DE CITACIÓN A PAIS/NAIS/TITORES LEGÁIS

Sr./Sra.:...................................................................................(nai/pai/titorlegal) do
alumno/a:..................................................................................................................
solicita a asistencia no centro educativo o dia……….. de ....... de
.....as................horas para ter unha entrevista coa xefatuera de estudos e a xefatura
do departamento de orientación co obxecto de informar de actuacions educativas
a levar a cabo co seu/súa fillo/a.

Tordoia,...........de......................de 2018

Asdo.:..................................
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DATOS RELEVANTES A OFRECER AO ALUMNADO ESTRANXEIRO NO
MOMENTO DE INCORPORARSE AO SISTEMA EDUCATIVO

-HORARIOS LECTIVOS, DE COMEDOR E DE LECER.

Copia dun horario de clase e os datos dos periodos lectivos, periodos de
recreo, horas de entrada e saida ao centro.

-FUNCIONAMENTO DO TRANPORTE ESCOLAR

- PERIODOS DE VACACIONS E DÍAS NON LECTIVOS

NORMAS INTERNAS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DO
CENTRO

- Non sair do recinto escolar (No salir del recinto escolar)
- Asistencia as clases, obrigatorias na etapa de Educacion Primaria (EP) e
Secundaria Obrigatoria -ESO- (Asistencia a las clases, obligatorias en las etapas
de Educacion Primaria y Secundaria Obligatoria)
- Sistema de avaliacion (continua, ordinaria e extraordinaria) e cualificación
(numérica): Sistema de evaluacion (continua, ordinaria y extraordinaria) y
cualificación
- Hora de atención aos pais/nais/titores legáis do profesorado titor, da
orientadora (Hora de atencion a padres/madres/tutores legais del profesorado-
tutor, de la orientadora)
- Material escolar necesario para a incorporacion ao grupo-clase (Material
escolar necesario para la incorporacion al grupo-clase)
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