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INTRODUCIÓN 
 

 

A Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a Mellora da Calidade 

Educativa, que se refunde coa Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de 

Educación, establece no seu Artigo 121 que o Proxecto Educativo dos centros 

recollerá a forma de atención á diversidade do alumnado e que deberá 

respectar os principios de non discriminación e inclusión educativa como 

valores fundamentais. En consonancia con estes principios, configúrase a 

atención á diversidade como un dos eixos vertebradores e piar fundamental do 

sistema educativo, regulado polas mencionadas Leis. Así, considérase esencial 

proporcionar unha educación axustada ás necesidades de todo o alumnado, 

tendo en conta a diversidade de intereses, características e situacións 

persoais, sendo este un cometido de toda a comunidade educativa. 

A atención á diversidade a que se refire o mencionado Artigo 121 deberase 

organizar debidamente no Plan Xeral de Atención á Diversidade, tal e como se 

estipula no Decreto 229/2011 do 7 de decembro, polo que se regula a atención 

á diversidade na comunidade autónoma de Galicia. Tendo en conta isto, no 

presente documento que nos ocupa concretaranse todas as actuacións e 

medidas de atención á diversidade que o noso centro educativo deseña e 

desenvolve para adecuar a resposta educativa ás necesidades da totalidade do 

alumnado escolarizado nel. Deste xeito, perseguirase facilitar o 

desenvolvemento persoal e social de cada alumna e alumno e o seu potencial 

de aprendizaxe, favorecendo a adquisición das competencias clave e a 

consecución dos obxectivos xerais previstos na Lei Orgánica 8/2013, do 9 de 

decembro, para a Mellora da Calidade Educativa. 

 

1. XUSTIFICACIÓN BASEADA NO CONTEXTO 
 

 

1.1. A CONTORNA_______________________________________________ 

O Colexio Rural Agrupado (CRA) Ponte da Pedra atópase localizado en 

Carballo, un concello pertencente á comarca de Bergantiños que actúa como 

capital da mesma e que se sitúa a uns 35 e 47 quilómetros das cidades da 

Coruña e Santiago de Compostela respectivamente.  

Carballo é un concello de tamaño medio, con máis de 31.000 habitantes, 

que se reparten entre a vila de Carballo (onde residen máis do 60% dos 

carballeses/as) e os pequenos e numerosos núcleos poboacionais espallados 

polas 18 parroquias que conforman o municipio. 

É o motor económico da comarca, destacando a importancia do seu 

comercio e industria, e tendo tamén presentes a gandería e agricultura a 

pequena escala que fan lucir as zonas rurais carballesas e que complementan 

os ingresos familiares. Con todo, parte da poboación desprázase a outras 

localidades como Arteixo ou A Coruña para atopar emprego.  
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A oferta cultural do concello é bastante ampla. Conta con pazo da cultura, 

bibliotecas, locais sociais nas distintas parroquias, pavillóns e instalacións 

deportivas e tamén conservatorio de música, escola oficial de idiomas,.... Ao 

longo do curso organízanse distintas actividades conxuntas entre o concello e o 

centro escolar. 
 

1.2. O CENTRO_________________________________________________ 
 

1.2.1. Características xerais. 

Tal e como se referiu anteriormente, o Ponte da Pedra trátase dun Colexio 

Rural Agrupado, regulado no Decreto 374/1996 do 17 de outubro, polo que se 

aproba o regulamento orgánico das escolas de educación infantil e dos 

colexios de educación primaria, e na Orde do 22 de xullo de 1997 pola que se 

regulan determinados aspectos de organización e funcionamento das escolas 

de educación infantil e dos colexios de educación primaria.  

No CRA Ponte da Pedra escolarízase alumnado pertencente ao segundo 

ciclo de Educación Infantil (4º, 5º e 6º curso) e ao 1º e 2º curso de Educación 

Primaria, estando matriculados actualmente máis dun centenar de nenos e 

nenas con características, potencialidades e necesidades moi heteroxéneas.  

O centro conta con xornada continua, con horario lectivo de 09:00 a 14:00 

horas. Con carácter xeral o horario de atención a familias é na tarde dos luns 

de 15:00 a 16:00 horas. 
 

1.2.2. Instalacións. 

O centro está composto por 9 unidades educativas dispostas do seguinte 

xeito:  

ESCOLAS CATALOGACIÓN AULAS 

ARTES (Artes) Escola de EP 1 Aula mixta de EI e EP 

CANCES (Cances) Escola de EI 1 Aula mixta de EI e EP 

MIRÓN (Bértoa) Escola de EI 1 Aula mixta de EI 

REGA (Bértoa) Escola de EI 1 Aula mixta de EI 

SÍSAMO (Sísamo) Escola de EI e EP 
1 Aula mixta de EI 

1 Aula mixta de EP 

VERDILLO (Verdillo) Escola de EI e EP 
1 Aula mixta de EI 

1 Aula mixta de EP 

XOANE (Goiáns) Escola de EP 1 Aula mixta de EI e EP 

SEDE (Carballo) Sede Administrativa 0 Aulas 
 

 Na parroquia de Artes hai unha escola do CRA Ponte da Pedra. Nela 

escolarízase alumnado de 4º, 5º e 6º de Educación Infantil e de 1º e 2º 

curso de Educación Primaria, nun único grupo mixto. Esta escola conta 

cos seguintes espazos: na planta baixa hai un aula e aseos. Na primeira 
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planta: local social que serve de espazo polivalente para as actividades 

que se desenvolven na escola. Na zona exterior hai un patio aglomerado, 

un areeiro, zona de xogos e un pequeno patio cuberto.  

 En Cances localízase outra escola do CRA na que se escolariza 

alumnado de 2º ciclo de Educación Infantil e de 1º e 2º curso de 

Educación Primaria. Conta cun edificio cun único espazo a disposición da 

comunidade educativa, aseos e un amplo patio aberto con zona 

aglomerada, zona verde e zona de xogos infantís. Nese mesmo espazo 

érguese tamén un local social de nova construción.  

 No lugar de Mirón, na parroquia de Bértoa, localízase outra escola cunha 

única aula á que asiste alumnado do 2º ciclo de Educación Infantil. A 

escola conta fundamentalmente con dous espazos: un situado na planta 

baixa, onde o alumnado permanece habitualmente, e outro espazo 

polivalente na primeira planta ao que se accede dende o exterior. A 

escola complétase con aseo en ambas plantas e un patio exterior cunha 

pequena zona de xogos infantís.  

 Nesa mesma parroquia de Bértoa, no lugar de A Rega, localízase outra 

escola do CRA Ponte da Pedra á que asiste alumnado de 2º ciclo de 

Educación Infantil. A escola, de planta baixa, conta con dous espazos 

principais: un no que se imparte docencia habitualmente e outro espazo 

polivalente. A maiores a escola conta con aseos, un almacén, un pequeno 

patio cuberto e un amplo patio aberto con zona verde, pista polideportiva 

e zona de xogos infantís.  

 En Sísamo o CRA Ponte da Pedra conta con outra escola con dúas aulas: 

nunha escolarízase alumnado de 4º, 5º e 6º curso de Educación Infantil e 

noutra escolarízase alumnado de 1º e 2º de Educación Primaria. Ademais 

deses espazos na escola disponse de aseos, un pequeno almacén e un 

patio aberto.  

 A parroquia de Verdillo conta con outra escola con dúas aulas: unha na 

que se escolariza alumnado de 2º ciclo de Educación Infantil e outra na 

que se escolariza alumnado de 1º e 2º curso de Educación Primaria. Nesa 

escola tamén se dispón de aseos, un pequeno almacén que actúa como 

espazo polivalente, un patio aberto e un patio cuberto. 

 Na parroquia de Goiáns está situada a escola de Xoane. Nela 

escolarízase alumnado de 4º, 5º e 6º de Educación Infantil e de 1º e 2º 

curso de Educación Primaria, nun único grupo mixto. Esta escola conta 

cos seguintes espazos: un aula na que permanece o grupo 

habitualmente, un aula polivalente, aseos, almacén, un patio aberto con 

zona verde e zona de xogos infantís e un pequeno patio cuberto.  

 No casco urbano de Carballo atópase a Sede do CRA Ponte da Pedra. 

Sitúase na Rúa Vázquez de Parga, na 1ª planta do bloque 2 do número 

119. No 1º dereita atópase a sala de mestres, os despachos de dirección, 
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xefatura de estudos e secretaría, o despacho de orientación, aseo e 

cociña. No 1º esquerda atópase a biblioteca, a sala de xuntas, almacéns 

de recursos materiais comúns e aseos.  
 

1.2.3. Características organizativas. 

Tal e como se referiu con anterioridade o Ponte da Pedra é un Colexio Rural 

Agrupado, regulado no Decreto 374/1996 do 17 de outubro polo que se aproba 

o regulamento orgánico das escolas de educación infantil e dos colexios de 

educación primaria, e na Orde do 22 de xullo de 1997 pola que se regulan 

determinados aspectos de organización e funcionamento das escolas de 

educación infantil e dos colexios de educación primaria. O noso centro 

educativo está formado por sete escolas separadas xeograficamente e 

localizadas nas parroquias carballesas de Artes, Bértoa, Cances, Goiáns, 

Sísamo e Verdillo. A maiores o CRA conta con outro edificio no casco urbano 

de Carballo, onde se sitúa a Sede Administrativa do colexio.  

O feito de que o alumnado se escolarice en pequenas aulas mixtas nun 

contexto rural ten numerosos beneficios e aspectos positivos, pero tamén 

supón certas particularidades e dificultades a nivel organizativo. Por ese motivo 

cabe ter en conta os seguintes aspectos:  

- O profesorado non mantén un contacto físico diario en horas de garda ou 

outros momentos, cos inconvenientes que supón para organizar 

actividades comúns, compartir propostas, transmitir informacións, etc., 

limitándose á tarde dos luns o tempo de reunións presenciais e tendo que 

empregar a comunicación telemática fundamentalmente o resto do tempo.  

- É complicado organizar gardas, apoios,... ao ser preciso tempo de 

desprazamento entre aulas. 

- O horario de docencia do profesorado especialista (Audición e Linguaxe, 

Pedagoxía Terapéutica, Educación Física, Música,...) vese minorado ao 

ser preciso de tempo de desprazamento entre aulas (de 10 a 15 minutos). 

- A necesidade de tempo para que o profesorado se desprace entre 

escolas supón que os horarios das distintas sesións se organicen en 

función dese aspecto. O caso do profesorado de AL é o máis evidente, 

posto que normalmente nunha xornada ten varias sesións curtas. 

- Resulta dificultosa a xestión de recursos materiais comúns, pois o 

traslado de obxectos dunha aula a outra non se soe poder facer de xeito 

inmediato. 

- O profesorado especialista (AL, PT, Educación Física, Música,...) vese 

obrigado a reducir materiais nas súas sesións de docencia ou a portar 

diariamente cantidade de recursos (xogos manipulables, de prerrequisitos 

para rehabilitación da fala, dispositivos electrónicos, materiais de 

psicomotricidade, deportivos,....). 

- Trátase dun Departamento de Orientación compartido (OC), actuando 

como centro base o CEIP Plurilingüe de Nétoma-Razo. O feito de non 
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contar con Departamento de Orientación propio repercute a nivel 

organizativo. 

- O Departamento de Orientación conta por catálogo con: 1 mestra/e 

especialista en Pedagoxía Terapéutica a tempo completo, 1 mestra/e 

especialista en Audición e Linguaxe compartida con outro centro 

educativo e 1 orientador/a compartido con outro centro educativo. Na 

actualidade dispoñemos de 1 mestra de PT definitiva a tempo completo, 1 

mestra de AL provisional a tempo completo, 1 orientador definitivo 

compartido con outro centro educativo. O feito de seren todos 

profesionais itinerantes e ademais un deles compartido, dificulta a 

axeitada coordinación e comunicación entre os distintos membros do 

equipo, fundamental para ofrecer unha resposta educativa coherente e 

axustada ao alumnado. Fanse necesarias así, as comunicacións 

mediante o correo corporativo, teléfono e xuntanzas semanais nunha 

sesión reservada para tal fin, indispensable se se quere garantir a 

resposta pedagóxica coordinada que o alumnado merece.  
 

1.2.4. Recursos persoais. 

Son aquelas persoas tanto de dentro como de fóra do centro, que posibilitan 

a atención adecuada e individualizada a todo o alumnado en xeral, e en 

particular a aqueles que presenten neae partindo dunha intervención global e 

multidisciplinar. 

A. Recursos internos: 

Na actualidade no CRA Ponte da Pedra contamos cos seguintes 

profesionais: 

 Persoal docente: 

 Mestras/es titoras/es: 

- Educación Infantil ................................ 5 

- Educación Primaria ............................. 4 

- Apoio Educación Infantil ...................... 1 

 Mestras/es especialistas: 

- Lingua estranxeira (inglés) .................. 1 

- Educación Física ................................. 1 

- Música ................................................. 1 

- Relixión católica .................................. 1 

 Departamento de Orientación: 

- Pedagoxía Terapéutica ....................... 1 

- Audición e Linguaxe ............................ 1 

- Orientación .......................................... 1 

(*O mestre especialista en orientación está compartido co CEIP 

Plurilingüe de Nétoma-Razo). 

 Persoal non docente: 

- Persoal de limpeza 
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- ANPA 

 Familias e alumnado. 
 

B. Recursos externos: 

- Inspección Educativa 

- Xefatura Territorial 

- Equipo de Orientación Específico. 

- Unidade de Desenvolvemento Infantil e Apoio Familiar (UDIAF). 

- Atención Temperá. 

- Servizos de Saúde: pediatría, neuropediatría,... 

- Servizos Sociais do Concello de Carballo: traballadoras sociais, 

psicólogas, educadoras,... 

- Asociacións. 

- Entidades privadas: logopedia, psicoloxía, pedagoxía, dentista,... 

- Centro de Formación e Recursos. 
 

1.2.5. O alumnado. 

No CRA Ponte da Pedra atópanse matriculados na actualidade un total de 

113 nenos e nenas escolarizados en 4º, 5º e 6º curso de Educación Infantil e 

en 1º e 2º curso de Educación Primaria. Cabe destacar que entre a totalidade 

do alumnado existen variedade de intereses, afeccións, preferencias, 

capacidades e dificultades. Unha porcentaxe importante do total do alumnado 

presenta necesidades específicas de apoio educativo de diversa índole.  

No tocante ás NEAE, no CRA Ponte da Pedra atópanse escolarizados 

alumnos/as con discapacidade física, TEA, atrasos madurativos, dificultades de 

aprendizaxe, dificultades na fala, dificultades na linguaxe, necesidades 

derivadas de condicións persoais,... Por outra banda, aínda que a día de hoxe 

non sexa unha realidade no noso centro educativo, se se ten en conta a 

elevada prevalencia destes trastornos, é posible que nun futuro próximo se 

conte tamén con casos de TDAH, TND, Trastornos Específicos de 

Aprendizaxe,... 

Cabe destacar que, debido ao marcado carácter evolutivo que presenta o 

alumnado na educación infantil e nos primeiros cursos de educación primaria, 

atopámonos con que unha parte importante do alumnado precisa contar con 

actuacións, estratexias e/ou programas específicos destinados a proporcionar 

unha resposta educativa axustada ás súas necesidades (medidas de atención 

á diversidade ordinarias e extraordinarias), sen contar con informes médicos de 

diagnose, certificado de discapacidade,... que avalen de xeito clínico as NEAE 

existentes. Con todo, considérase fundamental que sexan empregados aqueles 

recursos ordinarios e/ou extraordinarios que sexan precisos para ofrecer unha 

resposta educativa de calidade.   
 

1.3. MARCO LEGAL______________________________________________ 

A continuación recóllese a relación da lexislación vixente na actualidade no 
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noso país e comunidade autónoma que regula os diferentes aspectos 

relacionados coa atención á diversidade nos centros educativos: 
 

A. MARCO XERAL 

- Constitución Española de 1978 (BOE 29 de decembro de 1978). 

- Lei Orgánica 1/1981, do 6 de abril, do Estatuto de Autonomía para 

Galicia. 

- Lei Orgánica 8/1985, do 3 de xullo, reguladora do Dereito á Educación 

(LODE). 

- Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación (LOE). 

- Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a Mellora da Calidade 

Educativa (LOMCE). 
 

B. ENSINANZAS MÍNIMAS E CURRÍCULO 

 Relacións entre os elementos curriculares: 

- Orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, pola que se describen as relacións 

entre as competencias, os contidos e os criterios de avaliación da EP, 

ESO e BAC. 

 Educación Infantil: 

- Real Decreto 1630/2006, de 29 de decembro, polo que se establecen as 

ensinanzas mínimas do segundo ciclo de educación infantil. 

- Decreto 330/2009, do 4 de xuño, polo que se establece o currículo da 

educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia. 

 Educación Primaria: 

- Real Decreto 126/2014, do 28 de febreiro, polo que se establece o 

currículo básico da Educación Primaria. 

- Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da 

educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. 
 

C. AVALIACIÓN CURRICULAR 

- Orde do 25 de xuño de 2009 pola que se regula a implantación, o 

desenvolvemento e a avaliación do segundo ciclo da educación infantil na 

Comunidade Autónoma de Galicia. 

- Orde do 9 de xuño de 2016 pola que se regula a avaliación e a promoción 

do alumnado que cursa educación primaria na Comunidade Autónoma de 

Galicia. 
 

D. ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO DOS CENTROS 

 Escolas de Educación Infantil e Colexios de Educación Primaria: 

- Decreto 374/1996, do 17 de outubro, polo que se aproba o Regulamento 

orgánico das escolas de educación infantil e dos colexios de educación 

primaria. 

- Orde do 22 de xullo de 1997, pola que se regulan determinados aspectos 

de organización e funcionamento das EEI e dos CEP. 

 Modificacións posteriores: 
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- Orde do 28 de xuño de 2010 pola que se modifican parcialmente as 

Ordes do 1 de agosto de 1997, a Orde do 22 de xullo de 1997, e a Orde 

do 3 de outubro de 2000. 

 Requisitos mínimos: 

- Real Decreto 132/2010, do 12 de febreiro, polo que se establecen os 

requisitos mínimos dos centros que impartan as ensinanzas do segundo 

ciclo da educación infantil, a educación primaria e a educación 

secundaria. 

 Dinamizacións:  

- Orde do 17 de xullo de 2007 pola que se regula a percepción da 

compoñente singular do complemento específico por función titorial e 

outras funcións docentes. 

 Profesorado itinerante: 

- Acordo do 18 de febreiro de 2008, sobre as condicións de traballo do 

profesorado itinerante. 

- Circular 10/2008, da Secretaría Xeral da Consellería de Educación e 

Ordenación Universitaria, sobre o profesorado itinerante. 

- Instrucións de 11 de marzo de 2008 da Secretaría Xeral, sobre o acordo 

das condicións de traballo do profesorado itinerante. 

 Absentismo:  

- Instrucións do 31 de xaneiro de 2014, polas que se traslada o protocolo 

educativo para a prevención e o control do absentismo escolar de Galicia. 
 

E. ADMISIÓN DE ALUMNADO 

- Decreto 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de 

alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten 

as ensinanzas de segundo ciclo de EI, EP, ESO e BAC reguladas na 

LOE. 

- Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento 

para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con 

fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de EI, EP, ESO e 

BAC reguladas na Lei 2/2006 do 3 de maio de Educación e Corrección de 

erros en DOG do 24 de abril de 2013. 

- Corrección de erros da Orde do 12 de marzo de 2013. 

- Orde do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de 

marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión 

do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que 

impartan ensinanzas de 2º ciclo de EI, de EP, de ESO e de bacharelato 

reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.  
 

F. ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

- Decreto 120/1998, do 23 de abril, polo que se regula a orientación 

educativa e profesional na Comunidade Autónoma de Galicia. 
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- Orde do 24 de xullo de 1998 pola que se establece a organización e 

funcionamento da orientación educativa e profesional na Comunidade 

Autónoma de Galicia regulada polo Decreto 120/1998. 

- Resolución do 22 de decembro de 2004, pola que se ditan instrucións 

para os departamentos de orientación dos centros de educación especial. 

- Circular 18/2007 das Direccións Xerais de Ordenación e Innovación 

Educativa e de FP e Ensinanzas Especiais pola que se ditan instrucións 

para unificar as actuacións e establecer as accións prioritarias dos 

servizos de orientación educativa e profesional das ensinanzas escolares 

de Galicia. 

- Circular 10/2010 pola que se ditan instrucións para coordinar as 

actuacións e establecer as accións prioritarias dos servizos de orientación 

educativa e profesional na Comunidade Autónoma de Galicia. 
 

G. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE  

 Disposicións xerais: 

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

diversidade do alumnado dos centros docentes de Galicia nos que se 

imparten as ensinanzas establecidas na Lei Orgánica 2/2006 do 3 de 

maio de Educación. 

- 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. 

 Avaliación psicopedagóxica e ditame de escolarización: 

- Orde do 31 de outubro de 1996 pola que se regula avaliación 

psicopedagóxica dos alumnos e alumnas con nee que cursan as 

ensinanzas de réxime xeral, e se establece o procedemento e os criterios 

para a realización do ditame de escolarización 

 Adaptacións Curriculares: 

- Orde do 6 de outubro de 1995 pola que se regulan as adaptacións do 

currículo nas ensinanzas de réxime xeral. 

 Alumnado procedente do estranxeiro: 

- Orde do 20 de febreiro de 2004 pola que se establecen as medidas de 

atención específica ó alumnado procedente do estranxeiro. 

 Alumnado con altas capacidades:  

- Orde do 28 de outubro de 1996 pola que se regulan as condicións e o 

procedemento para flexibiliza-la duración do período de escolarización 

obrigatoria dos alumnos con necesidades educativas especiais asociadas 

a condicións de sobredotación intelectual. 

- Real decreto 943/2003, do 18 de xullo, polo que se regulan as condicións 

para flexibilizar a duración dos diversos niveis e etapas do sistema 
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educativo para os alumnos superdotados intelectualmente. 
 

H. ATENCIÓN TEMPERÁ 

- Decreto 69/1998, do 26 de febreiro, polo que se regula a atención 

temperá a discapacitados na Comunidade Autónoma de Galicia. 

- Decreto 183/2013, de 5 de decembro, polo que se crea a Rede galega de 

atención temperá. 
 

I. ACCESIBILIDADE, NON DISCRIMINACIÓN E IGUALDADE DE 

OPORTUNIDADES 

- Lei 8/1997, do 20 de agosto, de accesibilidade e supresión de barreiras 

na Comunidade Autónoma de Galicia (case totalmente derrogada). 

- Decreto 35/2000, do 28 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de 

desenvolvemento e execución da Lei de accesibilidade e supresión de 

barreiras arquitectónicas na Comunidade Autónoma de Galicia (case 

totalmente derrogada). 

- Lei 10/2003, do 26 de decembro, sobre o acceso ao contorno das persoas 

con discapacidade acompañadas de cans de asistencia. 

- Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento 

integral da violencia de xénero. 

- Lei 27/2007, do 23 de outubro, pola que se recoñecen as linguas de 

signos españolas e se regulan os medios de apoio á comunicación oral 

das persoas xordas, con discapacidade auditiva e xordocegas.  

- Lei 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa á convención 

internacional sobre os dereitos das persoas con discapacidade. 

- Real Decreto Lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba 

o texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade 

e da súa inclusión social. 

- Lei 10/2014, de 3 de decembro, de accesibilidade en Galicia. 
 

J. AUXILIAR TÉCNICO EDUCATIVO (COIDADOR/A) 

- Resolución do 23 de outubro de 1991 que recolle as funcións dos 

coidadores. 
 

K. CONVIVENCIA  E FAMILIA 

- Lei 3/2011, do 30 de xuño, de apoio á familia e á convivencia de Galicia. 

- Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade 

educativa. 

- Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011 do 

30 de xuño de convivencia e participación da comunidade educativa. 

- Circular 1/1997, do 3 de marzo, da Dirección Xeral de Centros e 

Inspección Educativa do 29 de xaneiro de 1997 sobre información aos 

pais separados ou divorciados dos resultados da avaliación dos seus 

fillos. 
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L. PLURILINGÜISMO 

- Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non 

universitario de Galicia. 

- Orde do 10 de febreiro de 2014, pola que se desenvolve o Decreto 

79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario 

de Galicia, con relación á exención da materia de lingua galega. 
 

M. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 

- Procedemento corrector de condutas aparentemente contrarias ás 

normas de convivencia.  

- Protocolo educativo para a prevención, detección e tratamento do acoso 

escolar e ciberacoso.  

- Protocolo de atención en urxencias sanitarias e atención educativa ao 

alumnado con enfermidade crónica. (máis addenda de diabete). 

- Protocolo de atención educativa domiciliaria. 

- Protocolo educativo para garantir a igualdade, a non discriminación e a 

liberdade de identidade de xénero.  

- Protocolo de prevención, detección e intervención do risco suicida no 

ámbito educativo.  

- Plan de actuacións para a Igualdade nos centros educativos de Galicia. 

- Protocolo de Protección de datos. 

- Protocolo educativo para a prevención e o control do absentismo escolar 

de Galicia. 

- Protocolo de coordinación, intervención e derivación interinstitucional en 

atención temperá.  

- Protocolo de consenso sobre TDAH na infancia e na adolescencia nos 

ámbitos educativo e sanitario.  

- Protocolo de tratamento educativo do alumnado con trastorno do espectro 

do autismo (TEA). 

- Protocolo para a atención educativa do alumnado coa síndrome de Down 

e/ou Discapacidade Intelectual. 

- Protocolo para a atención educativa ao alumnado con discapacidade 

auditiva. 

- Protocolo para a atención educativa ao alumnado con altas capacidades 

intelectuais.  

- Protocolo para a intervención psicoeducativa da dislexia e/ou outras 

dificultades específicas da aprendizaxe.  

 

2. IDENTIFICACIÓN E VALORACIÓN DAS NECESIDADES 
 

 

2.1. ALUMNADO DESTINATARIO DO PXAD__________________________ 

Tendo en conta o Artigo 10 do Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo 

que se regula a atención á diversidade na Comunidade Autónoma de Galicia, o 
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Plan Xeral de Atención á Diversidade é o documento en que se articula a 

atención á diversidade a que se refire o artigo 121 da LOMCE. No plan 

deberanse concretar todas as actuacións e medidas de atención á diversidade 

que un centro educativo deseña e desenvolve para adecuar a resposta 

educativa ás necesidades da totalidade do alumnado. 

Así pois, os destinatarios do Plan Xeral de Atención á Diversidade son: 

 A totalidade do alumnado, diverso ante os procesos de ensino-

aprendizaxe, con distintas características e necesidades, ritmos e 

estilos de aprendizaxe, motivacións, intereses e situacións sociais e 

culturais. 

 O alumnado con Necesidade Específica de Apoio Educativo (temporal 

ou permanente): 

- Alumnado con Necesidades Educativas Especiais, derivadas de 

discapacidade ou trastornos graves de conduta. 

- Alumnado con dificultades específicas de aprendizaxe. 

- Alumnado con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividade. 

- Alumnado con Altas Capacidades Intelectuais. 

- Alumnado que se incorpore tardiamente ao sistema educativo. 

- Alumnado con determinadas condicións persoais ou de historia 

escolar. 

 Calquera outro alumno/a que nun momento dado requira de unha 

atención específica.  
 

2.2. IDENTIFICACIÓN DAS NECESIDADES EDUCATIVAS______________ 

Resulta complexo referir unha síntese de necesidades posto que a 

diversidade existente nas escolas, ademais de ser cambiante, está relacionada 

coa organización e funcionamento do propio centro educativo, cos nenos e 

nenas que nel se escolarizan, coas súas familias e coa contorna próxima. Nun 

cento educativo como o CRA Ponte da Pedra podemos atopar alumnado con 

diversidade de intereses, capacidades, ritmos e estilos de aprendizaxe, neae, 

nee,...   

Esas necesidades detéctanse e identifícanse de distintos xeitos: 

A. Avaliación psicopedagóxica inicial para praza reservada a acneae: 

No período de admisión a familia poderá optar a solicitar praza 

reservada a alumnado con necesidade específica de apoio educativo, 

achegando documentación que xustifiquen esas circunstancias. Dende a 

xefatura do departamento de orientación realizarase unha avaliación 

psicopedagóxica inicial.   

B. Reunións intertitoriais: Aquelas titoras/es que se fan cargo dun novo 

grupo de alumnos/as reunirase durante o mes de setembro co titor/a 

anterior, co obxecto de coñecer as características grupais e individuais 

do grupo que vai a titorar.   

Igualmente, o DO achegará información acerca do alumnado con 
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necesidades específicas de apoio educativo escolarizado nese grupo 

(informe psicopedagóxico, medidas de atención á diversidade, 

información relevante dos Servizos Sociais,...). 

Ademais, convén que o titor/a consulte a información arquivada na 

Secretaría do centro e que pode ser de gran interese (expediente, 

sentenzas xudiciais,....). 

C. Avaliación Inicial: Desenvolta na Orde do 27 de decembro de 2002 e 

nas disposicións que regulan a avaliación en educación infantil e 

primaria, é a avaliación que, con carácter xeral, se leva a cabo para todo 

o alumnado ao comezar a súa escolarización. Nela detéctanse aos 

alumnos/as que son susceptibles de precisar unha avaliación máis en 

profundidade pola posibilidade de presentar neae.  

 Educación Infantil: Tal e como se recolle na Orde do 25 de xuño de 

2009, cando un alumno/a se incorpore ao segundo ciclo de 

Educación Infantil ou cando se incorpore por trasladarse de outro 

centro educativo, as persoas titoras do grupo realizarán unha 

avaliación inicial. Esta avaliación recollerá os datos máis destacados 

do seu proceso de desenvolvemento, terá en conta os datos 

relevantes achegados pola información das familias na entrevista 

inicial e, se é o caso, informes médicos, psicolóxicos, pedagóxicos e 

sociais que revistan interese para a vida escolar, e informes de 

escolarizacións anteriores se os houbese. A avaliación inicial 

completarase coa información obtida na observación directa por 

parte dos profesionais que atenden ás nenas e nenos, sobre o grao 

de desenvolvemento das capacidades básicas correspondentes á 

súa etapa evolutiva durante o período de adaptación ao centro 

escolar.  

 Educación Primaria: No artigo 4.3. da Orde do 9 de xuño de 2016 

indícase que durante o primeiro mes de cada curso escolar a persoa 

titora ou o profesorado de área realizará unha avaliación inicial, coa 

finalidade de adecuar as ensinanzas ao alumnado e facilitar a 

progresión adecuada no seu proceso de aprendizaxe, incidindo na 

obtención de información sobre o grao de desenvolvemento das 

competencias clave. Esta avaliación, que incluirá a análise dos 

informes persoais da etapa ou curso anterior e se completará coa 

información obtida das familias, será o punto de referencia para a 

toma de decisións nas programacións de aula, así como para a 

adopción de medidas de atención á diversidade que se consideren 

oportunas para cada alumno.  

Independentemente da etapa (Educación Infantil ou Educación 

Primaria), na avaliación inicial extráese información ben valiosa que 

permite detectar as necesidades existentes no grupo ou nun neno/a 
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concreto, establecer prioridades de traballo no grupo, introducir 

adaptacións na programación, adoptar outro tipo de medidas que 

afecten á organización para unha mellor atención á diversidade,... 

D. Sesións de avaliación trimestrais: Ao longo do curso realizaranse 

cando menos tres sesións de avaliación para cada grupo de alumnos/as, 

que serán presididas pola persoa titora, quen levantará unha acta na 

que consten as valoracións e conclusións sobre o nivel de rendemento 

do grupo e os acordos adoptados. Cando un alumno comece a 

manifestar dificultades na aprendizaxe, a persoa titora tomará as 

medidas ordinarias de atención individual (facendo observacións, 

rexistros, aplicando probas ordinarias para coñecer o seu nivel de 

competencia curricular, introducindo reforzo educativo para satisfacer 

esas necesidades,...). De seguir existindo esas necesidades poderase 

solicitar unha avaliación psicopedagóxica para profundar no estudo do 

alumno/a. 

E. Avaliación psicopedagóxica: Regulada na Orde do 31 de outubro de 

1996, a avaliación psicopedagóxica é un proceso sistematizado de 

recollida, análise e valoración da información relevante do alumnado, do 

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

interveñen no proceso de ensino e aprendizaxe. Terá por finalidade 

identificar as necesidades educativas que poida presentar o alumnado e 

poder fundamentar as correspondentes propostas e decisións.  

O protocolo xeral de demanda de avaliación psicopedagóxica é o 

seguinte: 

a) A persoa titora realizará ao Departamento de Orientación unha 

demanda de intervención por escrito empregando o modelo 

deseñado para elo. 

b) O orientador e a persoa titora farán unha análise do caso e 

decidirase a actuación máis conveniente para satisfacer as 

necesidades educativas do alumno/a: implementación doutras 

medidas ordinarias de atención á diversidade, avaliación 

psicopedagóxica para toma de decisións,.... 

c) A persoa titora informará á familia:  

- Das actuacións e medidas postas en práctica dende a titoría 

(previas á demanda) e os resultados das mesmas.  

- Das particularidades que se observan/continúan a observar no 

alumno/a e que fan considerar axeitada a intervención do 

Departamento de Orientación. 

d) A persoa titora achegará aos pais/nais/titoras/es legais o modelo no 

que a familia deixará constancia por escrito de estaren informados 

da intervención que o Departamento de Orientación fará co seu 

fillo/a.  
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e) O orientador realizará a avaliación psicopedagóxica, coa 

colaboración do profesorado especialista e dos profesionais que 

participan directamente no proceso de ensino-aprendizaxe do 

alumno/a.  

f) Trala avaliación o orientador elaborará o Informe Psicopedagóxico, 

no que se incluirán: datos persoais, historia escolar, motivo da 

avaliación, desenvolvemento xeral do alumno/a, nivel de 

competencia curricular, datos da contorna sociofamiliar e escolar, 

síntese de necesidades, orientacións ao profesorado e familia, e 

medidas de atención á diversidade. Estas medidas serán propostas 

tras facer unha revisión e valoración das medidas de atención á 

diversidade postas en práctica previas á avaliación psicopedagóxica, 

priorizando as medidas máis ordinarias en primeiro lugar, e de 

considerarse insuficientes, propoñendo medidas extraordinarias.  

g)  O orientador dará a coñecer ao titor/a os resultados da avaliación e 

o informe psicopedagóxico, coas orientacións e propostas de 

atención á diversidade.  

h) Poñerase en coñecemento do equipo docente que traballa co 

alumno/a as conclusións principais da avaliación e as orientacións 

ofrecidas para o traballo co neno/a.  

i) Poñerase en coñecemento do equipo directivo as conclusións da 

avaliación psicopedagóxica e as propostas de intervención.  

j) O Informe Psicopedagóxico será custodiado no arquivo do DO, co 

obxecto de garantir a súa confidencialidade.  

k) O orientador dará a coñecer á familia os resultados da avaliación e o 

informe psicopedagóxico, coas orientacións e propostas de atención 

á diversidade.  

l) Os pais/nais/titores/as legais poderán solicitar e recibir unha copia 

do informes de avaliación ou informe psicopedagóxico, empregando 

para elo os modelos destinados a tal fin. 

m)Periodicamente levarase a cabo unha revisión na que se inclúa a 

evolución do/a menor e das medidas de atención á diversidade.  

n) Nalgúns casos o DO poderá solicitar a intervención doutros 

especialistas (EOE, Servizos de Saúde, Servizos Sociais,...) co 

obxecto de solicitar colaboración na avaliación psicopedagóxica, 

propoñer unha valoración médica, clarificación diagnóstica, 

intervención familiar,.... 

o) Outras consideracións de interese: 

- De xurdiren á vez varias demandas de intervención ou de haber 

varios alumnos/as pendentes de avaliación psicopedagóxica, será 

o orientador o que estableza a orde de prioridade de actuación, 

oído o equipo directivo do centro. Con carácter xeral a orde de 
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prioridade será a seguinte: 

1. Valoracións que precisan axustarse a prazos establecidos 

dende a Administración educativa: escolarizacións, 

flexibilizacións, avaliacións para propostas de ACS, ditames, 

ou outras valoracións que se puidesen encomendar dende o 

servizo de Inspección educativa. 

2. Avaliacións de alumnos/as sen valorar con anterioridade e 

que presenten necesidades derivadas de NEE ou de 

posibles NEE. De haber varios casos, con carácter xeral 

seguirase criterio de idade, comezando a avaliar polo neno/a 

maior.   

3. Avaliacións de alumnos/as sen valorar con anterioridade e 

que presenten necesidades derivadas de NEAE ou de 

posibles NEAE: dificultades específicas de aprendizaxe, 

condicións persoais ou de historia escolar, TDAH, altas 

capacidades. De ser necesario priorizar casos dentro deste 

punto, valorarase o criterio de idade e intensidade/gravidade 

das necesidades.  

4. Avaliacións de alumnos/as sen valorar con anterioridade que 

requiran dunha atención específica por calquera causa.  

5. Avaliación para seguimento e revisión de alumnado que 

presente NEE. 

6. Avaliación para seguimento e revisión de alumnado que 

presente NEAE.  

- A demanda de intervención do DO poderá chegar directamente 

por parte da familia. Nese caso será o orientador, reunido coa 

persoa titora, os que decidan se esa demanda de intervención é 

procedente ou non tras estudar o caso, reservando o dereito de 

non acceder á demanda se se considera inadecuada, ou 

respondendo ás posibles necesidades do neno/a do xeito que os 

docentes estimen máis oportuno para satisfacer as posibles 

necesidades educativas do menor, non tendo que axustarse 

necesariamente ao que a familia solicite.  

- A demanda de intervención do DO poderá chegar directamente 

dos profesionais médicos dos Servizos de Saúde. Dende o centro 

educativo ofrecerase toda a colaboración necesaria con este 

servizo, mais non se terá porqué acceder necesariamente a 

aquelas solicitudes nas que se inclúan aspectos alleos á realidade 

educativa do/a menor. De haber varias demandas ao DO 

(provenientes de titoras/es, familias, ou servizos de saúde), estas 

serán satisfeitas tendo en conta a orde de prioridades que se 

establece con carácter xeral. 
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F. Análise de documentos e memorias: Da análise dos documentos, 

concrecións anuais e memorias realizadas no curso académico (PXA, 

Memoria Final Anual, Plan anual de lectura, PXAD,...)  pódese extraer 

información importante acerca de necesidades existentes relacionadas 

coa atención á diversidade e co alumnado e centro en xeral.   

G. Avaliación dos procesos de ensinanza e práctica docente: En cada 

xunta de avaliación o profesorado analizará os procesos de ensinanza e 

a súa práctica docente en relación coa adecuación ao alumnado, co 

logro dos obxectivos da etapa e co desenvolvemento das competencias 

clave. Ademais esta avaliación incluirá aspectos como: grao de 

desenvolvemento das programacións docentes e adecuación ao 

alumnado das mesmas, medidas de atención á diversidade aplicadas, 

coordinación do equipo docente e relación coa comunidade educativa... 

 

3. DETERMINACIÓN DOS OBXECTIVOS 
 

 

O Plan Xeral de Atención á Diversidade goza dunha perspectiva global 

propia como documento de centro que é, a través da que se formulan uns 

obxectivos xerais que dan sentido ao documento en si, independentemente dos 

matices, tamén necesarios, que se recollen para dar resposta ás distintas 

particularidades da totalidade do alumando escolarizado no noso centro 

educativo. Así pois, os obxectivos xerais do PXAD son os seguintes:  

1) Marcar un referente para que o centro poida concretar anualmente a 

resposta educativa máis axustada ao alumnado e contexto.  

2) Servir de guía para organizar, priorizar e optimizar os recursos dispoñibles 

do mellor xeito posible.  

3) Servir de marco para a prevención e/ou detección de necesidades 

específicas de apoio educativo.  

4) Ofrecer ao alumnado unha resposta educativa axeitada, coherente e de 

calidade, que lle permita acadar o maior desenvolvemento persoal e 

social posible.  

5) Coidar e adaptar especialmente esa resposta educativa, nos casos de 

alumnado con necesidades específicas de apoio educativo.  

6) Ofrecer medidas para dar unha resposta adecuada ás necesidades de 

cada nena/o, con adaptacións metodolóxicas, curriculares, 

organizativas,... 

7) Ofrecer flexibilidade na organización da resposta educativa, co obxecto de 

poder introducir modificacións ante necesidades cambiantes durante o 

curso.  

8) Distribuír recursos persoais, materiais e organizativos co obxecto de 

ofrecer unha resposta educativa axeitada ao alumnado e tendo especial 

coidado cos nenos e nenas que presentan necesidades específicas de 
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apoio educativo.  

9) Establecer vías de comunicación entre as mestras/es, garantindo unha 

actuación coordinada entre profesorado e especialistas na procura dunha 

correcta aplicación de medidas de atención á diversidade.  

10) Establecer unha axeitada comunicación coas familias e procurar unha 

participación activa cos pais/nais/titoras/es legais. 

11) Fomentar unha axeitada coordinación cos profesionais e organismos 

externos. 

12) Establecer unha coordinación axeitada de toda a comunidade educativa 

para garantir o éxito das intervencións.  

13) Colaborar na identificación de aqueles aspectos susceptibles de mellora. 

 

4. DESCRICIÓN DAS ACTUACIÓNS, MEDIDAS E/OU PROGRAMAS PARA 

A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
 

 

Enténdese por medidas de atención á diversidade aquelas actuacións, 

estratexias e/ou programas destinados a proporcionar unha resposta axustada 

ás necesidades do alumnado. Estas medidas clasifícanse en ordinarias e 

extraordinarias, tal e como se establece no 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.  
 

4.1. MEDIDAS ORDINARIAS_______________________________________ 
 

Considéranse medidas ordinarias de atención á diversidade todas aquelas 

que faciliten a adecuación do currículo prescritivo, sen alteración significativa 

dos seus obxectivos, contidos, estándares de aprendizaxe e criterios de 

avaliación, ao contexto sociocultural dos centros educativos e ás características 

do alumnado. Estas medidas teñen como finalidade dar resposta ás diferenzas 

en competencia curricular, motivación, intereses, relación social, estratexias, 

estilos e ritmos de aprendizaxe, e están destinadas a facilitar a consecución 

dos obxectivos e competencias establecidas nas diferentes ensinanzas. Entre 

as medidas ordinarias de atención á diversidade inclúense:  

1) Adecuación da estrutura organizativa do centro (horarios, espazos, 

agrupamentos) e da organización e xestión da aula ás características do 

alumnado: 

A primeira medida ordinaria de atención á diversidade a ter en conta é a 

adecuación da estrutura organizativa de centro e aula ás características 

do alumnado escolarizado. Resulta fundamental que nos distintos 

documentos de obrigado cumprimento cos que contamos como centro 

educativo e cos que se organiza e regula a actividade da escola (Proxecto 

Educativo, Proxecto Lingüístico, Proxecto Lector, Plan TIC, PXA,...) se 

respecte e teña en conta a diversidade existente nas nosas aulas, co 

obxecto de ofrecer un marco adecuado para todos e todas, 
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independentemente das características persoais de cadaquén.  

Igualmente, cabe resaltar a importancia da axeitada organización de 

horarios, tanto das distintas áreas (instrumentais, especialidades,...) como 

o dos apoios (profesorado con dispoñibilidade horaria, AL, PT), de xeito 

que estes estean distribuídos do mellor xeito posible ao longo da semana 

e da xornada diaria.  

Deberase coidar o uso dos espazos polivalentes das distintas escolas do 

CRA Ponte da Pedra (para non solaparse entre especialistas de AL ou 

PT, mestras/es de Educación Física,...), así como a organización dos 

espazos de aula (recantos, grupos de traballo, localización na aula do 

alumnado con características determinadas como TDAH, discapacidade 

auditiva, discapacidade visual,...). 

2) Adecuación das programacións didácticas ao contorno e ao alumnado: 

No Título V, Capítulo II, da LOE que se refunde coa LOMCE, faise 

referencia á autonomía de centros. Tendo en conta isto, os centros 

educativos elaborarán, aprobarán e executarán o segundo e terceiro nivel 

de concreción curricular. Nas Concrecións Curriculares o centro educativo 

adaptará e contextualizará o Deseño Curricular Básico á especificidade 

do propio centro. Igualmente, os equipos docentes elaborarán as 

Programacións de Aula, readaptando as Concrecións Curriculares á 

realidade de cada aula.  

3) Metodoloxías baseadas no traballo colaborativo en grupos heteroxéneos, 

titoría entre iguais, aprendizaxe por proxectos e outras que promovan a 

inclusión:  

Dende tempo atrás, un dos principios que se establecen nas Leis de 

educación é a inclusión. Acoller a diversidade xeral, sen excepción, 

require poñer en práctica metodoloxías favorecedoras, como o traballo 

colaborativo en grupos heteroxéneos, o traballo cooperativo coa súa 

organización e emprego de estruturas, a titoría entre iguais e o 

aprendizaxe por proxectos, centrando os traballos do alumnado no logro 

dun produto social relevante que sirva de motivación e foco de interese. 

Igualmente, contémplase tamén como unha opción a coexistencia na aula 

de distintas formas de agrupamento de xeito que cada alumno/a se 

integre nun ou noutro en función das súas necesidades. Será a persoa 

titora e o profesorado de área os responsables de organizar e empregar 

estes recursos metodolóxicos.  

4) Adaptación de tempos e instrumentos ou procedementos de avaliación:  

Sempre que así se aconselle poderanse flexibilizar tempos, tanto aqueles 

destinados á execución das actividades e exercicios que se realizan 

acotío, como os tempos reservados para a avaliación. Débese ter en 

conta que a avaliación ten como finalidade a valoración dos procesos e 

dos resultados de aprendizaxe do alumnado (ademais do exercicio da 
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práctica docente), polo que para obter unha información veraz e poder 

coñecer eses procesos e resultados de aprendizaxe, ás veces é preciso 

dar máis tempo ao alumno/a se se quere poder observar o seu dominio 

real nos aspectos que se avalían.  

Igualmente, en ocasións, o alumnado con determinadas características 

persoais vese prexudicado cando se empregan certos procedementos e 

instrumentos de avaliación. Tal e como se referiu anteriormente, coa 

avaliación trátase de valorar os procesos e resultados de aprendizaxe, 

polo que se se pretende avaliar respectando o principio de equidade que 

promulga a LOMCE, débese ter en consideración que algúns nenos e 

nenas precisan ser avaliados con preguntas pechadas fronte a preguntas 

abertas, preguntas orais (poderase gravar as probas) fronte a preguntas 

escritas, exames secuenciados en formato A5 ou inferior fronte a exames 

completos en un ou dous A4, preguntas con apoio visual fronte a 

preguntas nas que só hai texto escrito,....   

5) Medidas e actuacións destinadas á mellora da convivencia:  

Nos centros docentes contamos con distintos documentos (Plan de 

Convivencia, Plan de Acción Titorial, Normas de Organización e 

Funcionamento,...) nos que, en maior ou menor medida, se articula a 

convivencia escolar, garantindo unha educación no exercicio dos dereitos 

e das liberdades dentro dos principios democráticos de convivencia, así 

como na prevención de conflitos e na súa resolución pacífica.  

Resulta imprescindible tamén establecer no PXAD unha serie de 

actuacións e medidas que fomenten a axeitada convivencia no centro 

escolar. Algunhas delas son: celebración de conmemoracións (día 

internacional contra a violencia de xénero, día internacional das persoas 

con discapacidade, día da declaración universal dos dereitos humanos, 

día escolar da non violencia e da paz, día internacional da muller, día 

internacional contra o acoso escolar, día da diversidade afectivo-

sexual,...), posta en práctica de patios inclusivos, fomentar o uso de xogos 

e xoguetes non sexistas e non violentos, traballar co alumnado a 

resolución pacífica de conflitos, poñer en práctica acotío dinámicas de 

cohesión grupal (de coñecemento, de afirmación, de comunicación,...), a 

creación dun recuncho da calma nas distintas escolas (con coxíns no 

chan, imaxes relaxantes e unha caixa con materiais como un reloxo de 

area ou líquido, bóla de neve, pelota antiestrés, peluches preferidos, 

labirintos, xogos con movementos pendulares ou repetitivos, mandalas, 

contos previamente traballados relacionados coa temática,...), contar na 

biblioteca de aula con bibliografía para traballar as emocións,....  

6) Desdobramentos de grupos:  

Trátase de distribuír ao alumnado dunha aula en dous subgrupos 

diferentes, facéndose cargo de cada un deses pequenos grupos unha 
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mestra/e distinto e empregando dous espazos diferentes. O reparto de 

alumnos/as en grupos será estable e realizarao a persoa titora e a persoa 

xefa de estudos, co asesoramento do Departamento de Orientación. 

Procurarase un reparto equitativo seguindo criterios de idade, ou ben 

empregando outros criterios como pode ser repartir en cada un dos 

grupos o mesmo ou similar número de nenos/as con capacidade de dar 

axuda, con necesidade de recibir axuda, con capacidades medias, con 

dificultades de conduta ou outras características que requiran de especial 

atención. Esta medida poñerase en práctica esencialmente en áreas 

instrumentais ou para o traballo de aspectos básicos, permitindo unha 

atención máis individualizada na procura do maior desenvolvemento do 

alumnado.  

7) Reforzo educativo e apoio do profesorado con dispoñibilidade horaria: 

- O reforzo educativo é unha medida ordinaria de atención á diversidade 

que afecta a elementos non prescritivos do currículum, é dicir, á 

secuencia de contidos, ás formas e instrumentos de avaliación, á 

organización da aula, aos agrupamentos de alumnos/as e a todo aquilo 

relacionado coa metodoloxía. Estará dirixido a aqueles alumnos/as que 

coa modificación de elementos prescritivos do currículo poden seguir o 

proceso ordinario de ensino-aprendizaxe. O Reforzo Educativo será 

elaborado pola mestra/e de área, deberá levarse a cabo no contexto 

escolar ordinario, deberán de estar informados o equipo directivo, a 

familia e a persoa titora, e deberá reflectirse no expediente académico 

do menor como RE.  

- O profesorado con dispoñibilidade horaria poderá colaborar en materia 

de Reforzo Educativo. Será o titor/a ou mestre de área o que deseñe a 

medida de RE e determine os recursos metodolóxicos e organizativos a 

empregar, malia que o mestre con dispoñibilidade horaria se ocupe do 

apoio e atención individualizada dun alumno/a ou dun grupo de 

alumnos/as, sempre nun contexto escolar ordinario.  

As horas do profesorado “dispoñibles” para realizar apoios serán 

determinadas pola xefatura de estudos e, a xefatura de estudos 

asesorada polo Departamento de Orientación, realizará a distribución 

das sesións de apoio e aulas.  

8) Programas de enriquecemento curricular: 

Con esta medida preténdese ofrecer unha atención personalizada ao 

alumnado con altas capacidades intelectuais, ao axustar o currículo ás 

súas necesidades mediante actividades de afondamento e 

enriquecemento horizontal. Nestes programas potenciaranse ao máximo 

as capacidades e competencias do alumnado, fomentando o seu 

desenvolvemento curricular, persoal, social, autonomía e creatividade.    

Os programas de enriquecemento curricular serán elaborados e postos en 
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práctica polo profesorado responsable de área en colaboración co 

Departamento de Orientación de ser preciso. Terase en conta que se 

poderá ampliar e afondar nos contidos propios do nivel no que se atopa 

escolarizado o alumno ou alumna, mais non se poderán modificar os 

elementos prescritivos do currículo.  

9) Plans específicos de reforzo ou recuperación e apoio:  

Tendo en conta o disposto na Orde do 9 de xuño de 2016 pola que se 

regula a avaliación e a promoción do alumnado que cursa educación 

primaria, o  neno/a que promocione de curso con algunha área con 

cualificación negativa deberá seguir un plan específico de recuperación, 

que elaborará a mestra/e de área, co asesoramento do Departamento de 

Orientación de ser preciso, e que desenvolverá no seguinte ano 

académico ela/el mesma/o ou o responsable da área nese novo curso. 

Igualmente, cando un alumno ou alumna non promocione, deberá 

propoñérselle un plan específico de reforzo que elaborará  a persoa titora 

xunto coas mestras/es especialistas que impartisen docencia nas áreas 

con cualificacións negativas, e que desenvolverá no seguinte ano 

académico o profesorado que se encargue desas áreas.   

10) Programas de habilidades sociais: 

Están dirixidos ao alumnado que incorra reiteradamente en condutas 

disruptivas coa finalidade de mellorar a súa integración no centro docente, 

tendo en conta o disposto no Artigo 24 do Decreto 8/2015, do 8 de 

xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de 

convivencia e participación da comunidade educativa en materia de 

convivencia escolar. Igualmente, tamén se poderán beneficiar destes 

programas o alumnado con certas dificultades no eido social aínda que 

non presente condutas disruptivas: alumnado introvertido, alumnado con 

círculo social pechado, con dificultades para facer amizades,... 

Estes programas serán desenvoltos dende a titoría, co asesoramento e 

colaboración do Departamento de Orientación de ser preciso.  
 

4.2. MEDIDAS EXTRAORDINARIAS_________________________________ 
 

Considéranse medidas extraordinarias de atención á diversidade todas 

aquelas dirixidas a dar resposta ás necesidades educativas do alumnado con 

necesidades específica de apoio educativo que poden requirir modificacións 

significativas do currículo ordinario e/ou supoñer cambios esenciais no ámbito 

organizativo, así como, de ser o caso, nos elementos de acceso ao currículo ou 

na modalidade de escolarización. Aplicaranse unha vez esgotadas as de 

carácter ordinario ou por resultaren estas insuficientes. Para a aplicación 

destas 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 
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correspondente Servizo de Orientación. Entre outras, considéranse medidas 

extraordinarias de atención á diversidade, as que seguen: 

1) Adaptacións curriculares: 

É a modificación dun ou máis elementos prescritivos do currículo, como 

son os obxectivos, contidos, estándares de aprendizaxe, criterios de 

avaliación ou competencias clave, co fin de atender as necesidades 

educativas dun alumno ou alumna motivadas tanto por unha determinada 

dificultade persoal como polas súas capacidades excepcionais. Eses 

elementos curriculares poderán ser reaxustados, reducidos, suprimidos, 

complementados ou ampliados, segundo o caso.  

Para a elaboración da AC en primeiro lugar débense esgotar outras 

medidas menos extraordinarias e constatarse que estas resultan 

insuficientes para satisfacer as necesidades educativas do neno/a. 

Deberá elaborarse unha avaliación diagnóstica na que se recollerán datos 

relevantes sobre a situación socio familiar do alumno/a e sobre o seu 

proceso de aprendizaxe, aportados tanto polo equipo educativo 

responsable do alumno/a, como polo orientador do centro e profesorado 

de apoio. Deberase realizar unha reunión coordinada pola persoa xefa de 

estudos á que asistirá o titor/a, o profesorado que impartan docencia nas 

áreas que se consideren obxecto de adaptación curricular, a persoa 

orientadora e o profesorado de apoio. Nesa reunión decidirase a 

pertinencia, ou non, da AC, así como aqueles elementos do currículo que 

deberán ser modificados. O deseño, así como o desenvolvemento da AC, 

será responsabilidade da mestra/e de área a adaptar, co asesoramento 

do responsable da orientación educativa do centro, de ser preciso, ou de 

calquera outro profesional que participe na atención ao devandito 

alumno/a. A familia deberá ser informada da proposta desta medida, que 

será remitida a Inspección educativa para a súa análise e aprobación, se 

procedese. O referente de toda adaptación curricular serán os elementos 

prescritivos de etapa concretados no proxecto curricular e estes poderán 

pertencer, se é o caso, a outro curso, ciclo ou etapa distinto do que curse 

o alumno/a obxecto de adaptación curricular. Para a elaboración do 

documento de Adaptación Curricular respectarase o disposto na Orde do 

6 de outubro de 1995, así como as instrucións facilitadas dende o servizo 

de Inspección educativa.  

2) Apoio do profesorado especialista en Pedagoxía Terapéutica e/ou 

Audición e Linguaxe:  

O apoio do profesorado especialista en Pedagoxía Terapéutica e/ou 

Audición e Linguaxe ten como obxectivo ofrecer unha atención 

personalizada ao alumnado con necesidades específicas de apoio 

educativo, na procura do maior desenvolvemento do alumno/a nos 

distintos ámbitos: cognitivo, motriz, social, emocional, adaptativo, 
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comunicativo lingüístico e/ou curricular, segundo as necesidades.  

O apoio de PT e/ou AL poderá desenvolverse dentro ou fóra da aula 

ordinaria na que o alumno ou alumna se atope escolarizado: 

- Os apoios dentro da aula ordinaria: realizaranse cando o alumno/a 

poida realizar o groso das actividades formuladas para o grupo clase 

(aínda que precise de axuda e/ou adaptacións), ou cando aínda non 

realizando actividades da mesma natureza o desenvolvemento destas 

non entorpeza o desenvolvemento das actividades organizadas para 

o grupo clase, ou viceversa.  

- Apoio e intervencións fóra da aula ordinaria: realizaranse cando se 

pretenda traballar co alumno/a obxectivos distintos aos que se 

traballen na aula ordinaria co grupo clase nun determinado momento 

(por exemplo, actividades para recuperación motriz, fala, actividades 

para o desenvolvemento adaptativo, estimulación cognitiva,...), cando 

se precise empregar co neno/a recursos que poidan interromper o 

axeitado desenvolvemento do grupo clase, cando a actividade do 

grupo clase poida interromper no desenvolvemento da intervención 

individual co neno/a, cando o desfase curricular sexa tal que o 

alumno/a e o grupo clase estea a traballar contidos dispares, cando o 

alumno/a destinatario da intervención individualizada precise traballar 

nun ambiente moito máis tranquilo (no caso de alumnado con certos 

problemas de conduta, por exemplo, cos que se aproveita moito máis 

o apoio se o neno/a se atopa nunha contorna estruturada, lonxe de 

estímulos externos), cando se precisen traballar contidos previamente 

a seren dados na aula ordinaria, cando se precise agrupar a 

alumnado de distintas aulas co obxecto de aproveitar mellor os 

recursos humanos.  

As intervencións específicas das mestras/es de AL e PT serán propostas 

e deseñadas polo Departamento de Orientación, en colaboración coa 

titora ou titor e o profesorado do grupo. Nas intervencións para apoio 

curricular realizarase un traballo coordinado entre profesorado de área e 

profesorado de PT e/ou AL, sendo as mestras/es de área as encargadas 

de programar as actividades a realizar. As mestras/es de AL e/ou PT 

serán as encargadas de programar e desenvolver as actividades 

específicas (intervención específica en lectoescritura, estimulación 

cognitiva, instauración dun SAC,...).  

Sempre que sexa posible optarase polo apoio dentro da aula ao ser este 

menos extraordinario mais de ser preciso poderase realizar o apoio fóra, 

xustificándose debidamente. Na aula de apoio poderá haber un máximo 

de 5 alumnos/as, sempre e cando as condicións de espazo o permitan. As 

mestras de AL e PT realizarán anualmente de cada un dos alumnos/as 

asignados cando menos unha avaliación inicial, un programa de 
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intervención específico e un informe final. 

3) Flexibilización do período de escolarización: 

A flexibilización do período de escolarización é unha medida 

extraordinaria de atención á diversidade consistente na variación da 

duración das distintas etapa/s educativa/s, co obxecto de ofrecer unha 

resposta educativa axeitada ao alumnado que presente necesidades 

educativas especiais ou altas capacidades intelectuais: 

- Alumnado con necesidades educativas especiais: O alumnado con 

nee poderá ser obxecto de medidas de flexibilización da súa 

escolarización nas diferentes etapas, tras seren esgotadas 

previamente outras medidas de adaptación curricular ou organizativas 

previstas para a atención deste alumnado.  

A duración do período de escolarización poderase aumentar 

excepcionalmente, tendo en conta que non será posible que un 

alumno/a permaneza na etapa de Educación Infantil máis alá do ano 

natural no que se cumpran os sete de idade, e que non será posible 

que un alumno/a permaneza na etapa de Educación Primaria máis alá 

do ano natural no que se cumpran os quince de idade: unha 

permanencia excepcional (repetición) e dúas extraordinarias (unha en 

educación infantil e outra en educación primaria, ou as dúas en 

educación primaria, excepcionalmente). 

- Alumnado con altas capacidades intelectuais: O alumnado con altas 

capacidades intelectuais poderá ser obxecto de medidas de 

flexibilización da súa escolarización nas diferentes etapas, podendo 

anticipar o inicio da escolarización obrigatoria ou reducir a duración 

das etapas obrigadas. Terase en conta que non será posible comezar 

a educación primaria antes do ano natural en que se cumpran os 

cinco anos, nin comezar a educación secundaria obrigatoria antes do 

ano natural en que se cumpran os dez anos.  

Para acollerse ás flexibilizacións, a dirección do centro presentará a 

oportuna solicitude achegando un informe do departamento de orientación 

que xustifique a necesidade da medida, a conformidade expresa dos 

pais/nais/titores/as legais, certificación académica e proposta de 

adaptación curricular. Deberase respectar a lexislación vixente, regulada 

na Orde do 27 de decembro de 2002, na Orde do 28 de outubro de 1996, 

no Real Decreto 943/2003 do 18 de xullo e no Decreto 229/2011 do 7 de 

decembro.  

4) Atención educativa ao alumnado que, por circunstancias diversas, 

presenta dificultades para unha asistencia continuada ao centro 

educativo: 

Planificaranse as intervencións educativas oportunas segundo as 

circunstancias particulares de cada alumno/a e os motivos que o/a leven a 
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non poder asistir ao centro educativo de xeito continuado. Así terase en 

conta: 

- Alumnado que presente absentismo: Tendo en conta o disposto nas 

Instrucións do 31 de xaneiro de 2014 e no Protocolo educativo para a 

prevención e o control do absentismo escolar de Galicia, os centros 

educativos deberán facer fincapé na prevención do absentismo 

escolar co obxecto de promover a asistencia a clase, empregando 

para elo actuacións tales como: desenvolver metodoloxías promotoras 

da inclusión, facilitar o achegamento e a presenza das familias no 

centro, asesorar sobre a importancia da educación na vida dunha 

persoa e informar da obrigatoriedade de certas etapas, control diario 

de asistencia,... Con todo, en ocasións as medidas preventivas poden 

resultar insuficientes, sendo posible que se dea unha situación de 

absentismo. Así, cando os nenos e nenas se ausenten do centro 

escolar sen causa debidamente xustificada en idade de escolarización 

obrigatoria (cando menos un 10% do horario lectivo mensual), no 

centro educativo deberanse poñer en práctica unha serie de 

actuacións, tal e como se recolle no mencionado Protocolo. 

- Atención educativa hospitalaria e domiciliaria: Segundo o disposto no 

Decreto 229/2011 do 7 de decembro, a atención hospitalaria e/ou 

domiciliaria terán por finalidade a continuidade do proceso formativo 

do alumnado que, por prescrición facultativa, debido a enfermidade ou 

lesión, non poida asistir con regularidade ao centro por un período 

prolongado de tempo. 

Será destinatario de atención educativa hospitalaria o alumnado que 

deba permanecer ingresado nun centro hospitalario. Nos casos de 

curta hospitalización (menos de quince días) o alumnado poderá 

realizar no centro hospitalario actividades educativas de carácter 

xeral, e nos casos de media ou longa hospitalización (quince días ou 

máis) o alumnado recibirá atención educativa en coordinación co 

centro de orixe.  

Será destinatario de atención educativa domiciliaria o alumnado que 

deba permanecer convalecente no domicilio por un período de tempo 

superior a un mes. Igualmente, será obxecto desta atención o 

alumnado que padeza algunha enfermidade crónica que sexa a causa 

de faltas de asistencia ao centro de seis ou máis días continuados ao 

mes dentro dun período mínimo de seis meses. No Protocolo de 

atención educativa domiciliaria recóllense as directrices para a súa 

solicitude, elaboración do programa individualizado de atención 

domiciliaria, seguimento,... 

- Alumnado sometido a medidas de protección e tutela: O alumnado 

sometido a medidas de protección e tutela será considerado como 
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alumnado con neae por condicións persoais ou de historia escolar. 

Así pois, deberanse adoptar aquelas medidas de atención á 

diversidade compensatorias que aseguren o acceso, permanencia e 

proceso educativo deste alumando. 

- Alumnado afectado por medidas de violencia de xénero e/ou acoso 

escolar: Ademais de garantir a escolarización inmediata do alumnado 

que se vexa afectado por cambios de centro derivados de situacións 

de violencia de xénero ou acoso escolar, deberase prestar atención 

especial á inclusión e normalización de dito alumnado empregando 

aquelas accións incluídas nos distintos documentos de centro, así 

como con outras medidas de atención á diversidade de ser preciso. 

- Alumnado pertencente a familias itinerantes: Será destinatario de 

especiais atencións o alumnado que, por razóns de itinerancia da súa 

familia, non poida asistir ao mesmo centro educativo de xeito 

continuado. Así, deberase facilitar a escolarización deste alumnado 

nos centros do contorno onde itinere a súa familia nas condicións 

establecidas con carácter xeral e coas medidas de atención á 

diversidade que procedan, co fin de garantir a continuidade do seu 

proceso educativo.  

5) Grupos de adquisición de linguas: 

Tendo en conta a Orde do 20 de febreiro de 2004, aquel alumnado que, 

procedendo do estranxeiro, presente descoñecemento das dúas linguas 

oficiais de Galicia e estea escolarizado en Educación Primaria ou 

excepcionalmente en 6º curso de Educación Infantil, será destinatario de 

medidas de atención específica. Unha das medidas son os grupos de 

adquisición de linguas, que son agrupamentos flexibles que teñen por 

finalidade, a través dunha atención individualizada, o impulso dunha 

formación inicial específica nas linguas vehiculares do ensino, de xeito 

que se posibilite a plena incorporación do neno/a nas actividades de 

aprendizaxe pertencentes ao curso no que se atope escolarizado. O 

alumnado poderá formar parte dun destes grupos un tempo máximo dun 

trimestre, se ben Inspección educativa poderá autorizar excepcionalmente 

a ampliación dese período. En todo caso, o horario dos grupos de 

adquisición de linguas verase reducido a medida que o neno/a progrese e 

incorporarase plenamente ao seu grupo ordinario no momento en que se 

consideren superadas as necesidades educativas derivadas do 

descoñecemento das linguas. O horario semanal máximo de pertenza a 

un grupo de adquisición de linguas será de 5 períodos lectivos no último 

curso de educación infantil e de 10 períodos en 1º e 2º curso de 

educación primaria. En 6º curso de educación infantil e 1º e 2º de 

educación primaria, ademais das actividades específicas que se poidan 

desenvolver no grupo de adquisición de linguas tamén se levarán a cabo 
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no contorno da aula ordinaria actividades de apoio á aprendizaxe da 

lingua. Poderase encargar dos grupos de adquisición de linguas calquera 

mestre/a con dispoñibilidade, independentemente da súa especialidade. A 

persoa encargada da coordinación do equipo docente será o titor/a, 

asesorado se é o caso, polo Departamento de Orientación. O alumnado 

que forme parte dun grupo de adquisición de linguas deberá pertencer a 

unha mesma etapa educativa e non necesariamente ao mesmo curso ou 

ciclo.    
 

É importante ter en conta que a aplicación dalgunha destas medidas ordinarias 

e extraordinarias de atención á diversidade poden estar condicionadas pola 

cantidade de alumnado con necesidade específica de apoio educativo 

escolarizado no CRA Ponte da Pedra nun momento determinado, así como 

pola dispoñibilidade de espazos e outros recursos. A aplicación das medidas 

de atención á diversidade farase, con carácter xeral, das máis ordinarias ás 

máis extraordinarias.  

 

5. DETERMINACIÓN DOS CRITERIOS PARA A ORGANIZACIÓN E 

DISTRIBUCIÓN DOS RECURSOS E A APLICACIÓN DAS MEDIDAS 

PROPOSTAS 
 

 

Ofrecer unha resposta educativa axeitada e axustada ás necesidades da 

totalidade do alumnado require dunha minuciosa organización dos recursos 

existentes no relativo aos materiais, espazos, tempos e profesionais 

implicados. 
 

5.1. ORGANIZACIÓN NO TOCANTE AOS MATERIAIS__________________ 
 

Os recursos materiais do centro constitúen un dos elementos de apoio e de 

acceso ao currículo imprescindibles para o desenvolvemento do proceso de 

ensino-aprendizaxe. Estes han de servir para dar resposta ás necesidades 

educativas de todo o alumnado en xeral e dos alumnos e alumnas con 

necesidades específicas de apoio educativo en particular. 

As axudas máis ou menos específicas que require todo o alumnado para 

alcanzar os obxectivos propostos, estarán rexidas polos principios de 

normalización e integración escolar, utilizándose en primeiro lugar os recursos 

ordinarios e, no caso de seren insuficientes ou inadecuados, os adaptados ou 

específicos. 

Hoxe en día os recursos enténdense como elementos válidos para todos os 

alumnos e alumnas, sen distincións. Moitos dos nenos e nenas con 

necesidades específicas de apoio educativo non precisarán materiais 

específicos se se rendibilizan ao máximo os recursos ordinarios e xerais dos 

centros. Con todo, outros destes alumnos/as seguirán precisando de materiais 

específicos que lles permitan acceder adecuadamente ao currículo. Á hora de 

seleccionar os recursos materiais é necesario ter en conta a proposta 
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curricular, centrarse máis nas súas posibilidades que nas súas dificultades, 

valorar o nivel de desempeño do alumno/a,.... 
 

5.2. ORGANIZACIÓN NO TOCANTE AOS ESPAZOS___________________ 
Tal e como se recolleu anteriormente, os apoios e intervencións poderán 

realizarse dentro da aula ordinaria ou fóra dela, en función de distintos 

aspectos: 

- Apoio e intervencións dentro da aula ordinaria: Será a primeira opción a 

considerar, ao tratarse da modalidade máis inclusiva. Optarase polo apoio 

dentro da aula ordinaria cando o alumno/a poida realizar a maioría das 

actividades formuladas para o grupo clase (aínda que precise de axuda 

e/ou adaptacións), ou cando aínda non realizando actividades da mesma 

natureza o desenvolvemento destas non entorpeza o desenvolvemento 

das actividades organizadas para o grupo clase, ou viceversa.  

- Apoio e intervencións fóra da aula ordinaria: Realizaranse cando se 

pretenda traballar co alumno/a obxectivos distintos aos que se traballen 

na aula ordinaria co grupo clase nun determinado momento (por exemplo, 

actividades para recuperación motriz, fala, actividades para o 

desenvolvemento adaptativo, estimulación cognitiva,...), cando se precise 

empregar co neno/a recursos que poidan interromper o axeitado 

desenvolvemento do grupo clase, cando a actividade do grupo clase 

poida interromper no desenvolvemento da intervención individual co 

neno/a, cando o desfase curricular sexa tal que o alumno/a e o grupo 

clase estea a traballar contidos dispares, cando o alumno/a destinatario 

da intervención individualizada precise traballar nun ambiente moito máis 

tranquilo, cando se precisen traballar contidos previamente a seren dados 

na aula ordinaria, cando se precise agrupar a alumnado de distintas aulas 

co obxecto de aproveitar mellor os recursos humanos.  

Na organización das intervencións procurarase que:  

- Nos apoios dentro da aula ordinaria non coincidan máis de dous docentes 

(responsable de área e PT/AL/apoio do profesorado con dispoñibilidade 

horaria). 

- Naquelas escolas nas que só hai dispoñible un único espazo para realizar 

o apoio fóra da aula ordinaria, no caso de que coincidan varias mestras/es 

que precisen realizar apoio fóra, terá prioridade para empregalo a mestra 

que vaia a intervir/rehabilitar aspectos que non garden relación co que se 

estea a desenvolver na aula ordinaria (por exemplo, intervención na 

linguaxe, actividades para a mellora da motricidade, instauración dun 

SAC, estimulación cognitiva, intervención na fala,...). De coincidiren dúas 

ou máis especialistas realizando actividades desa índole, empregarán o 

espazo por quendas. 
 

5.3. ORGANIZACIÓN NO TOCANTE AOS TEMPOS____________________ 
Para a organización das intervencións co alumnado con NEAE e tempos 
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dedicados aos mesmos, resulta indispensable ter en conta as particularidades 

do noso centro e dos recursos persoais dos que dispoñemos:  

- No CRA Ponte da Pedra contamos con 8 escolas/edificacións separadas 

xeograficamente, motivo polo que o profesorado precisa viaxar 10/15 

minutos para desprazarse dunha a outra. 

- O profesorado itinerante goza de compensacións (entre 2 e 5 horas) en 

función da quilometraxe que realicen semanalmente, tal e como se 

contempla na lexislación vixente. 

- A mestra/e de Audición e Linguaxe e o orientador/a son mestres 

compartidos (aínda que excepcionalmente o presente curso contemos 

cunha mestra de AL a tempo completo) polo que parte do seu horario 

semanal acoden a outro centro educativo (CEIP Plurilingüe de Nétoma-

Razo).  

- Tendo en conta os aspectos referidos con anterioridade, evidénciase que 

o horario de docencia directa do profesorado especialista vese minorado. 

- Por mor dos tempos de itinerancia, o horario das sesións de AL ou PT 

habitualmente non coinciden coa distribución horaria das sesións 

habituais.   

- Para distribución diaria/semanal das distintas sesións das mestras 

especialistas haberá de terse en conta: o tipo de apoio, a dispoñibilidade 

de espazos (por exemplo, en apoio de AL e PT fóra non poden coincidir 

dous ou máis nenos/as con ambas especialistas da mesma escola, pois 

nalgunha edificación só queda libre o recibidor ou un pequeno almacén), 

as itinerancias (procúrase que as mestras de AL e PT teñan organizadas 

as sesións segundo as zonas das escolas, evitando así desprazamentos 

innecesarios), a non coincidencia coa área de plástica ou cos 

especialistas de educación física, música, relixión, inglés e, de ser 

posible, coa mestra de apoio a infantil. 

A organización horaria das mestras de AL e PT resulta realmente complexa 

tendo en conta todas as particularidades descritas polo que ás veces non se 

pode ofrecer a distribución horaria ideal. A comezo de cada curso o 

orientador/a, en colaboración co profesorado de AL e PT, titoras/es e oído o 

equipo directivo, organizará a distribución horaria desas mestras especialistas. 

No caso da mestra de PT teranse en conta as necesidades existentes nas 

distintas escolas que conforman o CRA Ponte da Pedra, e no caso da mestra 

de AL teranse en conta as necesidades das escolas do noso centro educativo e 

as necesidades do centro educativo co que se atope compartida a mestra 

(CEIP Plurilingüe de Nétoma-Razo), no seu caso.  

A distribución horaria dos apoios e o número de sesións de cadaquén son 

susceptibles de variacións en función da evolución do neno/a e das 

necesidades xerais existentes nos centros (evolución positiva/negativa, altas, 

novas incorporacións,...). Así pois, a organización horaria enténdese flexible, 



 
 
 
 
 

CRA Ponte da Pedra 34 
Plan Xeral de Atención á Diversidade 

na procura dun equilibrio entre as necesidades globais existentes, as 

características persoais de cada alumno/a e a dispoñibilidade horaria do 

profesorado. 
 

5.4. ORGANIZACIÓN NO TOCANTE AOS RECURSOS HUMANOS________ 

Segundo o disposto na normativa, as axudas das que requira o alumnado 

para alcanzar os obxectivos propostos estarán rexidas polos principios de 

normalización e integración escolar, polo que, con carácter xeral, en primeiro 

lugar se deberán de poñer en práctica os recursos máis ordinarios e, no caso 

de resultaren insuficientes ou inadecuados, poderán poñerse en práctica os 

máis extraordinarios. No Decreto 229/2011 do 7 de decembro polo que se 

regula a atención á diversidade na comunidade autónoma de Galicia, así como 

noutras disposicións legais (Orde do 6 de outubro de 1995, Orde do 20 de 

febreiro de 2004, Orde do 9 de xuño de 2016, Decreto 8/2015 do 8 de 

xaneiro,...) establécese a distribución das medidas de atención á diversidade 

(en ordinarias e extraordinarias) e determínase que profesionais han de 

desenvolver as propostas de atención ao alumnado con NEAE que se 

describen no seu articulado. Así pois, a intervención dos recursos persoais cos 

que contamos no centro educativo organízase en función do seu carácter 

ordinario ou extraordinario:  

a) Titoras/es: De considerárense precisas, as titoras/es son as persoas 

encargadas de poñer en práctica as medidas ordinarias de atención á 

diversidade, en primeira instancia: adecuación da organización e xestión 

da aula, adecuación das programacións didácticas ao contorno e ao 

alumnado, metodoloxías baseadas no traballo colaborativo, titoría entre 

iguais, aprendizaxe por proxectos e outras que promovan a inclusión, 

adaptación de tempos e instrumentos ou procedementos de avaliación, 

medidas e actuacións destinadas á mellora da convivencia, 

desdobramentos de grupos, reforzo educativo, programas de 

enriquecemento curricular, plans específicos de reforzo ou recuperación 

e apoio, programa de habilidades sociais.   

b) Profesorado con dispoñibilidade horaria: É un recurso persoal ordinario 

que poderá desenvolver ou colaborar en medidas tales como: 

desdobramentos de grupos, reforzo educativo, programas de 

enriquecemento curricular, programas de recuperación, grupos de 

adquisición de linguas,... Cabe ter en conta que o deseño e organización 

de tales programas é competencia da persoa titora ou responsable de 

área, en colaboración co DO e os profesionais que vaian intervir.   

c) Profesorado de PT e/ou AL: É un recurso persoal extraordinario e a súa 

intervención considérase unha medida extraordinaria de atención á 

diversidade, segundo o disposto no Decreto 229/2011. Estes 

profesionais levarán a cabo propostas de intervención específicas que 

serán deseñadas polo propio DO en colaboración coas persoas titoras. 
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De contar con dispoñibilidade horaria poderán desenvolver ou colaborar 

noutras medidas de atención á diversidade como: reforzo educativo, 

grupo de adquisición de linguas, programas de enriquecemento 

curricular, programas de habilidades sociais,... 

Resulta habitual que a dispoñibilidade horaria do profesorado especialista en 

Pedagoxía Terapéutica e Audición e Linguaxe non sexa suficiente para poñer 

en práctica todas as medidas de atención á diversidade que se desenvolven 

nunha escola (reforzo educativo, distintos programas, etc.). Por este motivo 

cómpre establecer unha orde de prioridades para a súa intervención, con 

carácter xeral: 

 Orde de prioridades de intervención da/o especialista en AL: 

1) Importante afectación da linguaxe e comunicación: En primeiro lugar 

intervirase con alumnos/as que carezan de sistema de comunicación 

ou cando este sexa tan deficitario que implique repercusións no 

axeitado desenvolvemento do/a menor: por exemplo, algúns 

nenos/as con TEA, TEL, xordeiras ou hipoacusias,.... 

2) Importantes dificultades na fala: Esta intervención cínguese a 

aqueles alumnos/as que gozan dunha comunicación funcional pero 

que esta se ve afectada por importantes dificultades na fala. Pode 

ser o caso de alumnos/as con disfemia, disglosia, disartria, 

dificultades acusadas en articulación en nenos/as maiores de 6 

anos,.... 

3) Dificultades na linguaxe. 

4) Trastornos específicos de aprendizaxe: dislexia. 

5) Dificultades na fala en nenos/as maiores de 5 anos. 

6) Reforzo en lectura e/ou escritura.  

7) Outras dificultades susceptibles de ser intervidas pola mestra/e 

especialista en AL. No caso de que estas sexan acusadas, poderían 

ser tidas en conta con anterioridade, variando a orde de prioridades.  

 Orde de prioridades de intervención da/o especialista en PT: 

1) Alumnado con importantes dificultades nun ou en varios ámbitos do 

desenvolvemento (cognitivo, socioemocional, adaptativo, motriz, 

curricular) derivadas de NEE (por mor de discapacidade ou 

trastornos graves de conduta), ou de posibles NEE. 

2) Alumnado que precise de intervención específica nun ou en varios 

ámbitos do desenvolvemento derivadas de NEAE ou de posibles 

NEAE, é dicir por presentar dificultades específicas de aprendizaxe, 

TDAH, por condicións persoais ou de historia escolar, por 

incorporarse tardiamente ao sistema educativo, ou por presentar 

altas capacidades intelectuais.  

3) Outras dificultades susceptibles de ser intervidas pola mestra/e 

especialista en PT. No caso de que estas sexan acusadas, poderían 
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ser tidas en conta con anterioridade, variando a orde de prioridades.  

Para a organización dos apoios e intervencións do profesorado teranse en 

conta e valoraranse as necesidades educativas de cada alumno/a detectadas 

polo Departamento de Orientación (de ser o caso, en colaboración cos servizos 

de atención temperá, saúde,...) e a gravidade das mesmas. O feito de contar 

cun determinado diagnóstico clínico non implica que obrigatoriamente o 

alumno/a teña que ter importantes dificultades derivadas do 

trastorno/síndrome/ enfermidade que manifeste, e polo tanto pode ser posible 

que non precise de medidas de atención á diversidade (extraordinarias e 

mesmo algunhas ordinarias) para poder acadar un desenvolvemento persoal 

axeitado. Pola contra, pode haber alumnos/as que non contando cun 

diagnóstico clínico presenten numerosas e importantes dificultades en distintos 

ámbitos do desenvolvemento, sendo precisa a posta en práctica de medidas 

ordinarias e/ou extraordinarias de atención á diversidade.  

 

6. CONCRECIÓN DAS ACTUACIÓNS DOS DISTINTOS PROFESIONAIS EN 

RELACIÓN COAS MEDIDAS DESEÑADAS PARA O CENTRO 
 
 

O éxito das intervencións educativas garántese cando hai unha implicación 

de toda a comunidade e cando o equipo docente traballa debidamente 

coordinado. Por este motivo, é importante concretar as actuacións dos distintos 

profesionais/equipos en base á lexislación vixente: 
 

6.1. MESTRAS/ES TITORAS/ES____________________________________ 

As mestras/es titoras/es son a figura de referencia dun grupo, tanto para o 

alumnado e as súas familias como para o equipo docente. Serán funcións das 

mestras/es titoras/es: 

- Realizar, xunto co resto do equipo docente, a avaliación inicial ao comezo 

de curso co fin de establecer o nivel de competencia curricular do 

alumno/a. 

- Coñecer de cada alumno/a as características persoais e familiares que 

poidan repercutir no seu desenvolvemento. 

- Deseñar e desenvolver, coa colaboración do DO de ser o caso, aquelas 

medidas de atención á diversidade que se consideren precisas: 

adecuación da organización e xestión da aula, adecuación da 

programación didáctica ao contorno e ao alumnado, metodoloxías 

baseadas no traballo colaborativo, titoría entre iguais, aprendizaxe por 

proxectos e outras que promovan a inclusión, adaptación de tempos e 

instrumentos ou procedementos de avaliación, medidas e actuacións 

destinadas á mellora da convivencia, desdobramentos de grupos, reforzo 

educativo, programas de enriquecemento curricular, plans específicos de 

reforzo ou recuperación e apoio, programa de habilidades sociais, 

adaptacións curriculares, etc. 
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- Colaborar co Departamento de Orientación na avaliación 

psicopedagóxica. 

- Coordinar ao equipo docente do grupo que titorizan. 

- Coordinar o proceso de avaliación do alumnado do seu grupo. 

- Desenvolver a acción titorial e actuar como primeiro axente orientador. 

- Fomentar a participación do alumnado nas actividades do centro e facilitar 

a integración dos alumnado no grupo.  

- Manter informadas ás familias e implicalas nos procesos educativos dos 

seus fillos/as. 

- De contar con dispoñibilidade horaria, colaborar con outras titorías 

desenvolvendo distintas medidas de atención á diversidade: apoios, 

desdobres, grupos de adquisición de linguas,... 
 

6.2. MESTRAS/ES ESPECIALISTAS DE ÁREA________________________ 

Serán funcións das/os especialistas de área: 

- Realizar a avaliación inicial ao comezo de curso da área da que son 

responsables co fin de establecer o nivel de competencia curricular do 

alumno/a. 

- Coñecer as características persoais máis relevantes de cada alumno/a 

que poidan repercutir no desenvolvemento do neno/a. 

- Deseñar e desenvolver, coa colaboración do DO de ser o caso, aquelas 

medidas de atención á diversidade que se consideren precisas na súa 

área: adecuación da organización e xestión da aula, adecuación da 

programación didáctica ao contorno e ao alumnado, metodoloxías 

baseadas no traballo colaborativo, titoría entre iguais, aprendizaxe por 

proxectos e outras que promovan a inclusión, adaptación de tempos e 

instrumentos ou procedementos de avaliación, reforzo educativo, plans 

específicos de reforzo ou recuperación e apoio, adaptacións 

curriculares,... 

- Colaborar co Departamento de Orientación na avaliación 

psicopedagóxica, de ser preciso. 

- Manter informada á persoa titora acerca da evolución do alumnado. 

- De contar con dispoñibilidade horaria, colaborar con outras titorías 

desenvolvendo distintas medidas de atención á diversidade: apoios, 

desdobres, grupos de adquisición de linguas,... 
 

6.3. MESTRAS/ES ESPECIALISTAS EN P.T. E A.L.____________________ 

O profesorado especialista en Pedagoxía Terapéutica e Audición e Linguaxe 

ten como obxectivo xenérico lograr que cada alumno/a, independentemente 

das súas características, desenvolva ao máximo as súas potencialidades no 

referente a valores, habilidades e coñecementos. As súas funcións son: 

- Desenvolver atención directa ao alumnado con NEAE.  

- Colaborar nas avaliacións iniciais e naquelas sesións de avaliación nas 
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que se atope incluído o alumnado ao que atenden.  

- Deseñar, en colaboración cos titores/as e resto do DO, a proposta de 

intervención individualizada do alumnado obxecto de intervención.  

- Colaborar nas cuestións relacionadas coa educación do alumnado que 

conte con medidas de atención á diversidade.  

- Colaborar co titor/a e co resto do profesorado na elaboración das 

adaptacións curriculares e no seguimento e avaliación das mesmas. 

- De contar con dispoñibilidade horaria, desenvolver outras medidas de 

atención á diversidade: reforzo educativo, grupos de adquisición de 

linguas, programas de enriquecemento curricular,  programas de 

habilidades sociais,... 

- Desenvolver outros programas: programas de estimulación da linguaxe 

oral, programas de estimulación cognitiva,... 

- Colaborar na elaboración de materiais específicos e recursos destinados 

ao alumnado con necesidades educativas especiais.  

- Colaborar no asesoramento ao profesorado que imparte docencia directa 

ao alumno con NEAE. 

- Colaborar no asesoramento ás familias do alumnado con NEAE. 

- Asistir ás reunións do DO e CCP. 

- Aqueloutras funcións que se lle puidese asignar neste ámbito.  
 

6.4. XEFE/A DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN__________________ 

Malia que o xefe/a do Departamento de Orientación non imparte docencia 

directa, a súa labor ocúpase igualmente da atención á diversidade. Son 

funcións da xefatura do DO:  

- Detectar e avaliar as NEAE do alumnado. 

- Realizar as avaliacións psicopedagóxicas e responsabilizarse da 

elaboración do informe psicopedagóxico. 

- Coordinar, en colaboración cas mestras/es de apoio, a atención do 

alumnado con NEAE, elevando á xefatura de estudos, cando cumpra, a 

proposta de organización da docencia para este alumnado.  

- Asesorar na toma de decisións, deseño (e participar del cando proceda), 

desenvolvemento e avaliación das medidas de atención á diversidade. 

- Participar nas sesións de avaliación para o deseño, desenvolvemento e 

avaliación de actuacións conxuntas que permitan a coherencia das 

respostas educativas.   

- Convocar e presidir as reunións do DO e representar ao DO na CCP. 

- Coordinar a organización de espazos e instalacións para a orientación, 

así como a adquisición de material e de equipamento específico. 

- Responsabilizarse da redacción de documentos e colaborar na 

elaboración doutros: Plan anual de actividades do DO, memoria final de 

curso, PXAD,... 

- Asesorar ao profesorado e ás familias do alumnado con NEAE. 
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- Establecer unha axeitada coordinación con recursos externos (Equipo de 

Orientación Específico, Servizos de Saúde, Servizos Sociais, Atención 

Temperá, Asociacións,...). 

- Aqueloutras funcións que a Administración educativa lle poida asignar 

referidas á orientación.  
 

6.5. EQUIPO DIRECTIVO__________________________________________ 

O Equipo Directivo, como órgano de goberno que é, ten unha labor 

diferenciada con respecto aos restantes profesionais implicados na atención á 

diversidade. Entre as súas funcións cabe destacar: 

- Representar ao centro educativo. 

- Impulsar propostas e facilitar as condicións necesarias para a súa posta 

en práctica, no relacionado coas medidas de atención á diversidade. 

- Coordinar a actividade docente do centro, velando pola execución das 

actividades de carácter académico e de orientación do profesorado e 

alumnado, en relación ao proxecto educativo e á programación xeral 

anual.  

- Impulsar a axeitada coordinación entre o profesorado. 

- Favorecer a convivencia no centro. 

- Convocar e presidir os claustros, consellos escolares, CCP,... 

- Responsabilizarse do desenvolvemento, seguimento e avaliación do Plan 

Xeral de Atención á Diversidade. 

- Establecer relacións con outras institucións. 
 

6.6. AUXILIAR TÉCNICO EDUCATIVO_______________________________ 

Aínda que nestes momentos no CRA Ponte da Pedra non contamos con 

auxiliar técnico educativo, é importante ter en consideración esta figura pois é 

fundamental na procura do axeitado desenvolvemento dalgúns nenos e nenas 

con NEAE. A súas funcións son: 

- Asistir ou guiar ao alumno/a en actividades/situacións de hixiene e aseo 

persoal, alimentación e rutinas relacionadas, hábitos da vida diaria, 

mobilidade e desprazamentos, control dos impulsos e da conduta, 

inclusión.  

- Asistir ou guiar ao alumno/a dentro da aula co obxecto de facilitarlle o 

acceso ás actividades que presenten  especial dificultade. Estas sempre 

deberán ser programadas e supervisadas pola mestra/e responsable de 

área.   

- Colaborar na execución, seguimento e avaliación de distintos programas 

individualizados, programados dende o DO en colaboración coa titor/a e a 

propia ATE. 

- Colaborar co resto do profesorado na atención, vixilancia e coidado dos 

alumnos/as cos que traballa durante os períodos de recreo, lecer e saídas 

complementarias.  
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7. MECANISMOS DE COORDINACIÓN E COLABORACIÓN INTERNOS, ASÍ 

COMO CON OUTRAS ETAPAS EDUCATIVAS E COS CENTROS 

ADSCRITOS OU DE ADSCRICIÓN 
 
 

Tal e como se referiu con anterioridade, a garantía do éxito educativo radica 

no traballo debidamente coordinado de toda a comunidade educativa: 

profesorado, familias e recursos externos. O punto 8 do presente documento 

ocuparase das canles de colaboración coas familias e cos recursos externos, e 

o presente punto 7 tratará a coordinación interna e con outras etapas e centros 

adscritos. 
 

7.1. MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERNOS___________________ 

A coordinación entre os recursos humanos internos realizarase 

fundamentalmente a través de distintas reunións entre equipos, comisións, etc.: 

- Reunión dos especialistas en atención á diversidade: A esta reunión 

asisten as mestras/es de PT e de AL e o orientador/a. Nelas organízase a 

atención individualizada de cada un dos nenos/as (avaliacións, propostas 

de intervención, coordinación entre as mestras de PT e AL, recursos a 

empregar, sesións, evolución dos casos,...). 

- Reunións de Departamento de Orientación: órgano de coordinación 

docente do que forman parte as mestras/es de AL e PT, a coordinadora 

do 2º ciclo de educación infantil, a representante de educación primaria e 

o orientador/a, que actúa como xefe/a do DO. Nestas reunións trataranse 

todos aqueles temas relacionados coa organización e atención á 

diversidade, sen profundar en casos particulares.  

- Reunións da Comisión de Coordinación Pedagóxica: órgano de 

coordinación docente que permite unha coordinación vertical ao contar 

cos representantes dos distintos equipos. Pretende dar coherencia ao PE, 

PC e PXA, ofrecendo ademais as directrices das programacións 

didácticas dos equipos de ciclo, do plan de acción titorial, etc. 

- Equipos de ciclo: órgano que posibilita a coordinación horizontal. Está 

formado polo profesorado que imparte docencia dun ciclo.  

- Reunións do Equipo de Dinamización da Lingua Galega, Equipo de 

Actividades Complementarias e Extraescolares e Dinamización de 

biblioteca: aínda que o traballo destes órganos de coordinación docente 

non está vinculado directamente coa atención á diversidade, si que han 

de coidar que as súas propostas sexan inclusivas e que acollan á 

totalidade do alumnado.  

- Sesións de avaliación: son as reunións do equipo docente de cada grupo, 

coordinado polo seu titor/a, para valorar o desenvolvemento xeral do 

alumnado, a súa aprendizaxe, a práctica docente do profesorado e 

aquelas circunstancias cuxa incidencia no proceso de ensinanza 
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aprendizaxe se consideren relevantes.  

- Reunión entre as titoras de educación infantil e as titoras de educación 

primaria: Ao comezo do curso, nas escolas que conten cun grupo de 

educación infantil e outro de educación primaria celebrarase unha reunión 

entre as titoras de ambas etapas co obxecto de que as mestras de 

educación infantil trasladen ás mestras de educación primaria aquela 

información relevante (relativa aos procesos de E-A, situación 

sociofamiliar,...) do grupo do que foron titoras durante o segundo ciclo da 

etapa.   

- Reunións do xefe/a do DO co profesorado novo que se incorpora ao CRA 

Ponte da Pedra e coas titoras de Educación Primaria (só coas titoras de 

EP das escolas nas que haxa un grupo de EI e outro de EP): o orientador 

trasladará ás titoras de educación primaria das mencionadas escolas e ao 

profesorado novo que se incorpora ao centro educativo toda aquela 

información relevante do alumnado con NEAE ao que vaian impartir 

docencia (información psicopedagóxica, medidas de atención á 

diversidade, evolución, informes médicos, informes dos servizos 

sociais,....). 

- Todas aqueloutras xuntanzas que se celebren para manter unha axeitada 

comunicación e coordinación entre os docentes do centro educativo por 

distintos motivos: incorporacións de novo alumnado con NEAE, situacións 

excepcionais,...  
 

7.2. MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERCENTROS______________ 

Aínda que a canle oficial de comunicación entre centros é a través das 

direccións, as xefaturas dos Departamentos de Orientación tamén teñen un 

papel importante nese aspecto pois xeralmente encárganse de coordinar e 

transmitir informacións de aquilo relacionado coa atención á diversidade e cos 

cambios de centro/etapa.  

- A coordinación entre centros educativos no que se refire á atención á 

diversidade levarase a cabo a través de reunións, correo corporativo e 

chamadas telefónicas, segundo o obxecto da comunicación. Nestes 

contactos o xefe/a do DO achegará ás orientadoras/es dos centros de 

destino a información de corte pedagóxico máis relevante do alumnado 

con necesidades específicas de apoio educativo (informe 

psicopedagóxico, informes finais, informe de PT e/ou AL,...).  

- Para os cambios de etapa, durante o terceiro trimestre organízanse visitas 

aos centros adscritos. A adscrición das distintas escolas que conforman o 

CRA Ponte da Pedra varían en función da zona onde estean situadas. 

Igualmente, dependendo da escola na que se atopen escolarizados os 

nenos/as, os traslados realízanse ao comezo do 1º ou do 3º curso de 

educación primaria, tal e como se recolle na seguinte táboa:  
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ESCOLAS ADSCRICIÓN 
CURSO NO QUE SE 

INCORPORAN 

ARTES (Artes) CEIP Gándara-Sofán 3º curso de EP 

CANCES (Cances) CEIP Bergantiños 3º curso de EP 

MIRÓN (Bértoa) CEIP Fogar 1º curso de EP 

REGA (Bértoa) CEIP Fogar 1º curso de EP 

SÍSAMO (Sísamo) CEIP Bergantiños 3º curso de EP 

VERDILLO (Verdillo) CEIP Gándara-Sofán 3º curso de EP 

XOANE (Goiáns) CEIP Bergantiños 3º curso de EP 
 

 

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

TITORAS LEGAIS DO ALUMNADO E COS DIFERENTES SERVIZOS 

EXTERNOS AO CENTRO 
 
 

A continuación expoñeranse as canles de comunicación coas familias e cos 

servizos externos ao centro: 
 

8.1. CANLES DE COLABORACIÓN COAS FAMILIAS___________________ 

Nos últimos anos a participación da familia na escola foi cobrando peso 

pouco a pouco, pois considerouse a importancia que esta ten para lograr un 

axeitado desenvolvemento dos procesos de ensino-aprendizaxe, por varias 

razóns:  

- Psicolóxicas: Debido á afectividade e seguridade que os nenos e nenas 

precisan das nais e pais ao longo da súa escolaridade. 

- Pedagóxicas: Posto que as nais/pais constitúen unha fonte importante de 

información sobre os seus fillos/as que debemos de ter en conta á hora 

de determinar as necesidades, propostas educativas, etc. 

- Metodolóxicas: É necesaria unha liña de actuación común entre a 

educación que o neno ou nena recibe na escola e a que recibe na casa e 

contorna familiar. 

- Legais: Os pais, nais ou titores/as legais teñen o dereito e o deber de 

participar dun xeito ou doutro no proceso educativo dos seus fillos e fillas, 

tal e como se recolle na maior parte da lexislación que rexe o sistema 

educativo do país.  

Esa participación de nais, pais, titoras e titores legais faise efectiva a través 

das distintas canles coas que contamos na escola, podendo ser estas tanto 

individuais como colectivas:   

 A nivel colectivo: permite intercambiar informacións xerais de diversa 

índole, tomar decisións grupais, ofrecer asesoramento, orientacións e 

participación na xestión do centro. 

- Ao comezo do curso celebrarase unha reunión coas familias de cada 
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grupo, onde se darán distintas informacións xerais: formas de 

comunicación co profesorado e centro (horario de titorías, horario de 

dirección, horario do Departamento de Orientación, comunicación coas 

mestras/es especialistas de área, teléfonos, e/ou correo electrónico, 

axenda de ser o caso,...), calendario, informacións sobre a 

programación e avaliación, materiais, normas de organización e 

funcionamento da aula e centro,....  

- Ao longo do curso convocaranse todas as reunións xerais que o 

profesorado considere precisas co obxecto de: ofrecer información de 

corte xeral no relacionado coa organización da aula/centro, tomar 

decisións consensuadas de xeito xeral, informar de determinadas 

decisións tomadas dende a titoría ou centro educativo, ofrecer 

orientacións, solucionar calquera dificultade,... 

- O orientador/a poderá convocar reunións xerais de ser necesario, co 

obxecto de ofrecer informacións, orientacións ou asesoramento a 

familias. 

- O equipo directivo poderá convocar reunións colectivas para informar 

de determinadas decisións ou aspectos de carácter organizativo, tendo 

en conta que son os representantes e a máxima autoridade do centro. 

- Aplicacións para dispositivos electrónicos: abalar e abalarMóbil, Cisco 

Webex, entre outras, permiten transmitir distintas informacións ás 

familias/profesorado ou mesmo realizar videoconferencias grupais 

coma no caso de Cisco Webex. Estas ferramentas non son obrigatorias 

para ningunha das partes implicadas, mais poden resultar beneficiosas 

pola rapidez e a eficacia que supón o seu uso, e tamén polas 

posibilidades que ofrecen ao facer posible a comunicación virtual.  

 A nivel individual: permite facer posible o coñecemento do alumno ou 

alumna, intercambiar informacións de diversa índole, tomar decisións 

consensuadas, ofrecer asesoramento e orientacións. Dependendo do tipo 

de información que se queira transmitir pódense empregar distintas vías 

de comunicación, dende as reunións presenciais, as máis idóneas e 

necesarias para transmitir as informacións máis formais, pasando polos 

correos electrónicos, chamadas telefónicas e emprego da axenda escolar, 

para comunicar aqueles aspectos máis xerais: 

- Reunións do titor/a con cada unha das familias: estas titorías poderán 

ser solicitadas tanto por parte da mestra/e como por parte da familia. 

Nelas poderase informar sobre o desenvolvemento do neno (a nivel 

social, emocional, curricular, comunicativo lingüístico,...), sobre a súa 

evolución, avaliación, dificultades de diversa índole, acordar 

mecanismos de cooperación entre escola-casa, tomar decisións, 

informar sobre as medidas de atención á diversidade postas en 

práctica,... A familia igualmente poderá informar á escola sobre as súas 
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observacións acerca do desenvolvemento do neno/a (saúde, social, 

emocional, curricular, informacións da contorna familiar,...), poderá 

formular as súas dúbidas, inquedanzas, suxestións,... 

- Reunións co profesorado especialista: aínda que con carácter xeral as 

mestras/es titoras/es son as encargadas de comunicar ás familias a 

información que as mestras/es especialistas queren transmitir, ou 

viceversa, as familias poden reunirse co profesorado especialista 

cando se considere preciso. 

- Reunións do orientador/a coa familia: nelas o orientador/a poderá 

recoller información para a realización da avaliación psicopedagóxica, 

informar á familia sobre a avaliación psicopedagóxica realizada, 

informar sobre as medidas de atención á diversidade que se poñerán 

en práctica, ofrecer orientacións de diversa natureza (pautas de 

autonomía, estimulación da linguaxe, control de esfínteres, medos, 

estimulación cognitiva, atención, lectura, escritura,....), ofrecer 

asesoramento para a toma de decisións (escolarizacións, derivacións a 

servizos externos,...), etc. Do mesmo xeito, a familia poderá solicitar 

información sobre a atención educativa do seu fillo ou filla, informar 

sobre determinados aspectos observados na casa, resolver 

inquedanzas,... 

- O equipo directivo poderá convocar reunións individuais para informar 

de determinadas decisións ou aspectos de carácter organizativo, tendo 

en conta que son os representantes e a máxima autoridade do centro. 

- Correo electrónico, correo postal ou chamadas telefónicas: permiten 

transmitir informacións varias dun xeito rápido e seguro.   

- Axenda escolar: é un recurso moi útil para transmitir de xeito 

bidireccional mensaxes e informacións. Convén non incluír información 

confidencial ou sensible.  

- Aplicacións para dispositivos electrónicos: abalar e abalarMóbil, Cisco 

Webex, entre outras, permiten enviar ás familias/profesorado 

mensaxes con distintas informacións ou realizar videoconferencias 

individuais. Estas ferramentas non son obrigatorias para ningunha das 

partes implicadas, mais poden resultar beneficiosas pola rapidez e a 

eficacia que supón o seu uso. 

Ademais desas canles de comunicación individuais e colectivas, hai outros 

mecanismos perfectamente organizados e lexislados que posibilitan a 

participación das familias:  

 Consello escolar: Regulado no Decreto 374/1996 do 17 de outubro polo 

que se aproba o Regulamento Orgánico de Centros, é un órgano de 

goberno colexiado a través do cal participan na súa xestión do centro os 

distintos membros da comunidade escolar: equipo directivo, representante 

do Concello, representante do persoal de administración, representante 
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das mestras/es, representantes das nais/pais. 

 Comisión de Convivencia: Esta comisión terá carácter consultivo e 

desempeñará as súas funcións por delegación do consello escolar para 

facilitar o cumprimento das competencias que este ten asignadas en 

materia de convivencia escolar. Estará presidida polo director/a do centro 

e composta polas persoas representantes do profesorado, das familias e 

do persoal de administración e servizos, todas elas na mesma proporción 

que se atopan representadas no consello escolar. 

 Asociacións de Nais e Pais de Alumnado (ANPA): Teñen un papel 

importante dentro do que é a vida do centro. Contempladas xa na LODE, 

na Orde do 16 de xaneiro de 1987 pola que se regulan as asociacións dos 

pais de alumnos e posteriormente reguladas no Decreto 374/1996 de 17 

de outubro, disposición na que se establece que as devanditas 

asociacións poderán, entre outras cousas: 

- Elevar propostas para a elaboración do PE, PXA, NOFC.  

- Informar ao consello escolar e recibir información a través dos seus 

representantes, daqueles aspectos da marcha do centro que 

consideren oportunos. 

- Formular propostas para a realización de actividades complementarias 

e extraescolares. 

- Fomentar a colaboración entre todos os membros da comunidade 

educativa. 
 

8.2. CANLES DE COLABORACIÓN COS SERVIZOS EXTERNOS_________ 

En moitas ocasións a intervención de servizos externos resulta 

imprescindible para acadar o axeitado desenvolvemento dos nenos e nenas, 

especialmente cando eses menores presentan necesidades específicas de 

apoio educativo pois con frecuencia tenden a precisar de recursos 

extraordinarios e de atencións e intervencións de profesionais alleos ao centro 

escolar. No centro educativo mantemos contacto con maior ou menor 

asiduidade con servizos como:  

- Inspección Educativa 

- Equipo de Orientación Específico. 

- Centro de Formación e Recursos. 

- Servizos do Concello de Carballo: Servizos Sociais (traballadoras 

sociais, psicólogas, educadoras,...), educación,... 

- Servizos de Saúde: pediatría, Unidade de Saúde Mental Infanto-

Xuvenil, neuropediatría,... 

- Atención Temperá e Rehabilitación Infantil do CHUAC.  

- Unidade de Desenvolvemento Infantil e Apoio Familiar (UDIAF 

Bergantiños). 

- Asociacións: Aloumiños, ASPANAES,... 

- Entidades privadas: logopedia, psicoloxía, pedagoxía, dentista,... 
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En función do servizo destinatario, do tipo de comunicación e do motivo da 

mesma, implícanse distintos axentes (equipo directivo, Departamento de 

Orientación e/ou titoras/es). Igualmente, ese contacto pode realizarse por 

escrito, mediante reunións, chamadas telefónicas ou correo electrónico, 

segundo o tipo de información que se queira comunicar e os servizos aos que 

se dirixa. Con carácter xeral, empregaranse:  

- Comunicacións por escrito: para facer solicitudes ou transmitir 

informacións e notificacións formais, ou cando resulta dificultoso 

manter unha reunión persoal. É a canle empregada habitualmente co 

Servizo de Inspección Educativa, Equipo de Orientación Específica, 

Servizos de Saúde, Servizos Sociais, Atención Temperá,... 

- Correo e notificacións por medios electrónicos: o correo corporativo 

completa dalgún xeito as comunicacións formais por correo postal pois 

sendo unha ferramenta oficial, ofrece rapidez e eficacia na 

comunicación. No caso de empregar aplicacións en portais oficiais ou 

contar con sinatura dixital, estes medios poden substituír ás 

comunicacións por correo ordinario.    

- Reunións: canle que se emprega con frecuencia para intercambiar 

informacións acerca de intervencións específicas, evolución dos casos, 

etc. como é o caso das xuntanzas coas especialistas do EOE, da 

UDIAF, Servizos Sociais, Asociacións,.... 

- Contacto telefónico: empregado para dar avisos informais ou 

comunicar informacións sen maior relevancia. 

A periodicidade dos contactos será variable en función da comunicación que 

se teña realizado, oscilando entre unha notificación puntual (derivación aos 

Servizos de pediatría, por exemplo), a unha comunicación máis periódica 

(como a que se realiza coas especialistas da UDIAF, por exemplo, servizo ao 

que o alumnado acode a intervención). 

 

9. PROTOCOLOS PARA A SOLICITUDE E/OU AUTORIZACIÓN DAS 

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 
 

 

Cando un alumno/a precise da posta en práctica de medidas extraordinarias, 

recollidas no Decreto 229/2011 do 7 de decembro polo que se regula a 

atención á diversidade do alumnado dos centros docentes de Galicia, 

seguirase o seguinte proceso, con carácter xeral: 

a) Teranse que ter posto en práctica previamente medidas ordinarias de 

atención á diversidade: adecuación da organización e xestión da aula, 

adecuación da programación didáctica ao contorno e ao alumnado, 

metodoloxías baseadas no traballo colaborativo, titoría entre iguais, 

aprendizaxe por proxectos e outras que promovan a inclusión, 

adaptación de tempos e instrumentos ou procedementos de avaliación, 
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reforzo educativo,... de non ser estas suficientes poñerase en práctica 

apoio do profesorado con dispoñibilidade horaria, plans específicos de 

reforzo, ou outras medidas coas que non se modifiquen os elementos 

prescritivos do currículo. 

b) Tras o emprego de medidas ordinarias, e despois de seren 

consideradas insuficientes, a mestra/e titor/a (podendo contar coa 

colaboración do Departamento de Orientación) informará á familia e ao 

xefe/a do DO da necesidade da valoración para a posta en práctica, de 

ser o caso, doutras medidas de atención á diversidade. 

c) Realizarase a avaliación pertinente por parte do Departamento de 

Orientación e emitirase un informe no que figurará a situación evolutiva 

do alumno/a, a concreción das súas necesidades educativas, as 

orientacións e as propostas de intervención e axudas necesarias (cabe 

ter en conta que as medidas extraordinarias tamén se deberán aplicar 

das menos excepcionais ás máis excepcionais, por exemplo, antes de 

propoñer unha ACS o alumno/a deberá ter gozado do apoio da mestra 

de PT e/ou AL e ter repetido).   

d) Transmitirase ao profesorado as informacións do proceso de 

avaliación, conclusións obtidas, orientacións e intervencións e 

propostas de resposta educativa.  

e) Transmitirase á familia toda a información do proceso de avaliación, 

conclusións obtidas, orientacións e intervencións e resposta educativa. 

A familia poderá manifestar a súa conformidade/non conformidade coa 

resposta educativa proposta dende o centro, mais esta pode non ser 

decisoria agás no caso da flexibilización do período de escolarización, 

medida extraordinaria na que a familia si que deberá dar o seu 

consentimento expreso para ser solicitada e posta en práctica. 

f) Elevaranse as conclusións e propostas de intervención ao equipo 

directivo e, de ser o caso, solicitarase a autorización das medidas 

extraordinarias ao servizo de Inspección Educativa para a súa 

aprobación, se procedese.  

De xeito concreto, en cada caso e segundo a medida, seguiranse as 

actuacións pertinentes tendo en conta o disposto na normativa vixente:  

 Adaptacións Curriculares: Orde do 6 de outubro de 1995. 

 Apoio do profesorado especialista en Pedagoxía Terapéutica e/ou 

Audición e Linguaxe: Orde do 27 de decembro de 2002 e Decreto 

229/2011, do 7 de decembro.  

 Flexibilización do período de escolarización: Orde do 27 de decembro de 

2002, Orde do 28 de outubro de 1996, Real Decreto 943/2003 do 18 de 

xullo e Decreto 229/2011 do 7 de decembro. 

 Atención educativa ao alumnado que, por circunstancias diversas, 

presenta dificultades para unha asistencia continuada ao centro 
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educativo: 

- Alumnado que presente absentismo: Instrucións do 31 de xaneiro de 

2014 e no Protocolo educativo para a prevención e o control do 

absentismo escolar de Galicia. 

- Atención educativa hospitalaria e domiciliaria: Decreto 229/2011 do 7 

de decembro, a atención hospitalaria e/ou domiciliaria 

- Alumnado sometido a medidas de protección e tutela: Decreto 

229/2011 do 7 de decembro.  

- Alumnado afectado por medidas de violencia de xénero e/ou acoso 

escolar: Decreto 229/2011 do 7 de decembro.  

- Alumnado pertencente a familias itinerantes: Decreto 229/2011 do 7 

de decembro.  

 Grupos de adquisición de linguas: Orde do 20 de febreiro de 2004. 

 

10. PROCESOS DE SEGUIMENTO, AVALIACIÓN E MELLORA DO PLAN 
 
 

O Plan Xeral de Atención á Diversidade debe entenderse como un 

documento aberto e flexible, co obxecto de poder adaptarse aos cambios que 

vaian xurdindo na Administración educativa (por mor de modificacións 

lexislativas, organizativas,...) e por causa de cambios na realidade escolar ou 

social.  

Tal e como se contempla na lexislación, corresponde ao equipo directivo o 

desenvolvemento, seguimento e avaliación do Plan de Atención á Diversidade. 

Ao final de cada curso é conveniente que sexa analizada a adecuación do Plan 

á realidade do centro e no caso de observarse aspectos a modificar, 

propoñeranse ou determinaranse os distintos cambios, canalizándoo a través 

dos órganos de goberno colexiados, e de coordinación docente (análise nos 

distintos equipos, posta en común na CCP, para posteriormente elevalo ao 

claustro). As valoracións incluiranse na Memoria Final de curso, que á súa vez 

servirá de base para a PXA do seguinte curso. Tamén ao inicio de curso se 

revisará o Plan Xeral de Atención á Diversidade atendendo ás conclusións 

obtidas  e ás circunstancias dese curso que comeza.   

Paralelamente ao remate de cada curso o Departamento de Orientación, 

como principal axente que desenvolve este PXAD, elaborará unha memoria 

anual onde se recollan distintas informacións/valoracións das súas prácticas e 

realizaranse unhas previsións e suxestións de mellora que actuarán como 

marco para elaborar as propostas do curso seguinte.  

 

11. ANEXOS 
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Anexo 1. PROGRAMA DE HABILIDADES SOCIAIS 
  

 

1. A importancia das habilidades sociais. 

As habilidades sociais son propias das persoas posto que por natureza somos 

seres sociais, vivimos en interacción co ambiente e cos demais. Por este motivo é tan 

importante dispoñer dun repertorio de condutas socialmente aceptadas para as 

diferentes situacións ás que nos podemos expor.  

As habilidades sociais son comportamentos aprendidos que se poden mellorar a 

través de experiencias de aprendizaxe adecuadas. O primeiro círculo no que os nenos 

e nenas empezan a desenvolver as súas habilidades sociais é a familia (formada por 

unha ou varias persoas adultas e coa presenza doutros nenos/as, ou non), pero cando 

chegan ao colexio ese círculo amplíase obrigatoriamente a numerosos iguais e  

persoas adultas que non coñecen, polo que deben aprender a poñer en práctica outro 

tipo de habilidades nun contexto completamente diferente. Para a mellora das 

habilidades sociais é necesario o contacto directo, sendo a escola un escenario ideal 

por mor das experiencias que ofrece, de aí a importancia de que se traballen na aula 

como parte do currículo ordinario.  

Existen algúns factores persoais como o control de emocións, o comportamento, a 

autoestima ou o rendemento académico que están influídos de forma moi significativa 

polas habilidades sociais. Ademais, non só son importantes a nivel de relación entre 

persoas, senón que son básicas para levar unha adecuada vida familiar, escolar ou 

laboral, xa na idade adulta. 
 

2. Metodoloxía. 

Este programa convén que sexa enfocado dende a acción titorial, integrando os 

contidos a traballar dentro das rutinas da clase. Posto que o obxectivo é conseguir 

crear hábitos, é preciso realizalos repetidas veces e en múltiples situacións, tanto 

artificiais como naturais, para dese xeito chegar a interiorizalos e a incorporalos ao 

repertorio comportamental dos nenos e nenas. Na adquisición de HHSS cobra un 

papel importante a actitude dos adultos, xa que han de ofrecer un modelo axeitado aos 

nenos/as, facilitar o adestramento nun pensamento diverxente e proporcionar ocasións 

que faciliten o exercicio de HHSS.  

No contexto da aula, é moi importante adaptar as estratexias e metodoloxía de 

traballo ao alumnado, tanto á súa idade como ás súas características persoais. 

Durante o proceso de aprendizaxe débense dar diversas variables para que este 
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resulte eficaz: o alumno/a necesita ver como se realiza unha determinada conduta, 

poñela en práctica e posteriormente comprender por que se debe actuar dese xeito.  

Algunhas estratexias para traballar as HHSS son as seguintes: 

- Modelado ou aprendizaxe por imitación: Danse tres tipos diferentes de 

aprendizaxe por modelado: a aprendizaxe por observación, segundo a cal se 

aprende unha conduta porque se observa nos demais; aprendizaxe por reforzo 

ou enfraquecemento dunha conduta, segundo o cal, a propia conduta pode 

reforzarse ou debilitarse debido á observación da conduta doutros nenos, 

sendo agasallados ou penalizados pola devandita conduta; e por último, a 

facilitación de condutas, ou a realización de condutas previamente aprendidas 

e que xa se atopan no repertorio do comportamento do neno/a e son recibidas 

de forma positiva polos demais.  

- Xogos de roles: trátase de crear unha situación na que o alumno/a debe 

actuar e comportarse dunha determinada maneira e que normalmente non é 

como adoita comportarse. Este tipo de estratexia utilízase para cambiar as 

condutas ou comportamentos dun alumno/a ante unha determinada situación.  

- Feedback sobre a conduta: esta estratexia implica proporcionarlle ao 

alumno/a información sobre como realizou unha determinada conduta, tanto en 

xogo de roles como en calquera outra situación na que deba poñer en práctica 

aquilo que está a aprender.  

- Xeneralización de condutas: A aprendizaxe que se dá en aula debe 

xeneralizarse a outros contextos e poñerse en práctica con persoas diferentes. 

É por este motivo, que durante a aprendizaxe se deben utilizar distintos 

ambientes educativos, mestras/es, alumnado,... co obxecto de poder 

xeneralizar ao máximo estas aprendizaxes. 

Os programas de HHSS deben supoñer a participación conxunta do colexio e a 

familia, posto que é esencial proporcionar ao neno/a experiencias de aprendizaxe en 

distintos contextos, co fin de que devanditas aprendizaxes sexan consistentes e 

facilmente xeneralizables. 
 

3. Competencias, obxectivos e contidos.  

Para a aplicación do programa de habilidades sociais considéranse importantes as 

seguintes competencias, obxectivos e contidos:  

 Competencias: 

- Competencia en comunicación lingüística:  

 Comprender e expresar de forma oral diferentes emocións, sentimentos e 
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feitos sucedidos.  

 Narrar acontecementos relevantes do día a día.  

 Usar a comunicación para enriquecer as relacións cos demais.  

- Competencia dixital:  

 Utilizar diversos programas e xogos en formato dixital para traballar e 

aprender habilidades sociais.  

- Competencia para aprender a aprender:  

 Estar motivados por coñecer cousas novas mediante a exploración, a 

manipulación, a indagación, a curiosidade, a observación e a formulación de 

preguntas.  

 Realizar actividades que poñan en práctica a memoria, a atención, a 

expresión, a comprensión, o razoamento, etc. 

- Competencias sociais e cívicas:  

 Traballar en equipo e promover a cooperación e o sentido crítico.  

 Promover situacións de diálogo e intercambio de opinións valorando as 

producións propias e a dos compañeiros/as.  

 Interpretar e aceptar as normas de convivencia e valores.  

 Comprender e interpretar a realidade.  

 Participar en actividades de xogo simbólico e dramatización para fomentar 

de maneira lúdica a aprendizaxe de habilidades sociais.  

 Aproveitar as rutinas na aula para contribuír a enriquecer as relacións 

sociais do alumnado. 

- Competencia en sentido da iniciativa e espírito emprendedor:  

 Fomentar a expresión espontánea de emocións e ideas propias.  

 Promover a realización de rutinas socialmente aceptadas.  

 Recoñecer os erros cometidos e asumir responsabilidades.  

- Competencia en conciencia e expresións culturais:  

 Observar e amosar curiosidade polos acontecementos da contorna.  

 Recoñecer os diferentes grupos sociais aos que se pertence.  

 Obxectivos: 

- Coñecer o seu propio corpo e o das outras persoas, as súas posibilidades de 

acción e aprender a respectar as diferenzas.  

- Observar e explorar a súa contorna familiar, natural e social.  

- Adquirir progresivamente autonomía nas súas actividades habituais.  

- Desenvolver as súas capacidades afectivas.  
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- Relacionarse cos demais e adquirir progresivamente pautas de convivencia e 

relación social, así como exercitarse na resolución pacífica de conflitos.  

- Desenvolver habilidades comunicativas e diferentes formas de expresión. 

- Coñecer e expresar as emocións básicas: alegría, tristeza e enfado.  

- Comprender a expresión emocional nos demais.  

- Recoñecer diferentes situacións e condutas adecuadas e inadecuadas.  

- Desenvolver comportamento adecuados en diferentes ámbitos.  

- Mellorar a capacidade de comunicación interpersoal.  

- Fomentar a cooperación entre o alumnado.  

- Adestrar as habilidades plásticas e expresivas.  

- Aprender a escoitar aos demais.  

- Promover normas de conduta socialmente aceptadas.  

- Practicar normas de convivencia.  

- Traballar a solucións para resolver conflitos. 

 Contidos: 

- Emocións básicas: alegría, enfado e tristeza.  

- Expresión e comprensión da emocións básicas.  

- Mellora das habilidades sociais e das relacións cos iguais.  

- Recoñecemento de situacións e comportamentos correctos.  

- Potenciación do desenvolvemento persoal.  

- Relacións socialmente satisfactorias.  

- Fomento de escoita activa.  

- Traballo de normas de convivencia.  

- Resolución de conflitos. 
 

4. Avaliación. 

A avaliación permitiranos comprobar o grao de consecución dos obxectivos 

formulados, sendo a observación o piar fundamental nese cometido.  

É esencial dar obxectividade ao proceso de recollida e análise de información, polo 

que se poden empregar rexistros que se cumprimentarán, ademais de coa 

observación directa, coa información que poidan aportar outras mestras/es e familia. 

Convén contar con informadores/as de distintos contextos pois é o único xeito de 

asegurar a axeitada xeneralización das aprendizaxes.  

O proceso de avaliación tamén ha de recoller a avaliación do propio programa, na 

procura dunha mellora continua desta ferramenta.  
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Anexo 2. SOLICITUDE DE INTERVENCIÓN  

DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 

1. DATOS PERSOAIS DO/A ALUMNO/A 
 

- Nome e apelidos:  ....................................................................................................  

- Data de nacemento:  ................................................................................................  

- Curso: ...................................................   -  Escola:  ................................................  
 

2. DATOS DA PERSOA SOLICITANTE 
 

- Nome e apelidos:  ....................................................................................................  

- Relación co alumno (titor/a, mestre/a de área, nai/pai,...):  .................................................  
 

3. SOLICITUDE QUE SE REALIZA E MOTIVO DA MESMA 
 

 Solicitude que se realiza:  
 

     Avaliación psicopedagóxica  

     Avaliación da linguaxe/fala 

     Asesoramento e orientacións ao profesorado 

     Asesoramento e orientacións á familia 

     Outro (especifíquese):  ..............................................................................................  
 

 Motivo da solicitude [en calquera caso (avaliación psicopedagóxica, avaliación da fala, 

asesoramento,...) descríbase brevemente a causa da demanda]: .............................................  

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

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

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

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

4. ASPECTOS RELEVANTES DO DESENVOLVEMENTO 
 

(Inclúanse aqueles datos que se poidan considerar de interese no relativo ao desenvolvemento 

cognitivo, motriz, socioemocional, comunicativo, curricular,....)....................................................  

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

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

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

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

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

 ...................................................................................................................................  
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5. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE TOMADAS 
 

     Adecuación da organización e xestión da aula. 

     Adecuación da programación didáctica. 

     Metodoloxías baseadas no traballo colaborativo. 

     Adaptación de tempos e instrumentos de avaliación. 

     Reforzo educativo 

     Apoio do profesorado con dispoñibilidade horaria 

     Plan específico de reforzo ou recuperación 

     Apoio da mestra especialista en PT e/ou AL 

     Outros programas ou plans (especifíquese):  ............................................................  

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

     Outras medidas (especifíquese):  ..............................................................................  

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

6. INFORMACIÓN ATINENTE Á FAMILIA 
 

 A persoa solicitante desta demanda informou á familia do alumno/a da 

conveniencia de solicitar a intervención do D.O.?       Si /     Non 

 Información destacable (opinión da intervención do DO, das medidas de atención á diversidade 

desenvoltas ata o momento, colaboración no proceso educativo, ou outros aspectos de interese)  ....  

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

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

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

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

7. OUTROS DATOS DE INTERESE 
 

(Inclúanse neste apartado aquelas informacións importantes non descritas anteriormente e que poidan 

completar a presente solicitude) ..............................................................................................  

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

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

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

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

 

Carballo, ...... de .................................... de 20..... 

 

 

Asdo.: ............................................ 
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Anexo 3. COMUNICACIÓN DE AVALIACIÓN PSICOPEDAGÓXICA 

 

Dona/Don ........................................................................................................... con DNI 

............................................., nai/pai ou titor/a legal do/a alumno/a 

........................................................................................ escolarizado/a en 

................................. curso, na escola de ....................................... do CRA Ponte da 

Pedra, fun informada/o da conveniencia de realizar unha avaliación psicopedagóxica 

ao meu fillo/a co obxecto de identificar as necesidades educativas que poida presentar 

e poder así fundamentar as correspondentes propostas e decisións na procura do 

mellor desenvolvemento do/a menor. 

 

 

Carballo,  ........ de ............................... de 20...... 

 

 

 

Asdo.: ........................................ 
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Anexo 4. COMUNICACIÓN DE AVALIACIÓN DO ÁMBITO  

COMUNICATIVO LINGÜÍSTICO 

 

Dona/Don ........................................................................................................... con DNI 

............................................., nai/pai ou titor/a legal do/a alumno/a 

................................................................................... escolarizado/a en ......................... 

curso, na escola de ....................................... do CRA Ponte da Pedra, fun informada/o 

da conveniencia de avaliar e valorar o desenvolvemento comunicativo lingüístico do 

meu fillo/a co obxecto de poder ofrecerlle a mellor resposta educativa posible. 

 

 

Carballo,  ........ de ............................... de 20...... 

 

 

 

Asdo.: ........................................ 
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Anexo 5. APOIO DA MESTRA/E ESPECIALISTA EN 

PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA 

 

Dona/Don ..................................................................................... con DNI 

.............................., nai/pai/titora/titor da alumna/o 

..................................................................................................., manifesto estar 

informada/o das necesidades específicas de atención educativa que presenta a miña 

filla/o, e son coñecedor/a de que recibirá apoio por parte da mestra/e especialista en 

Pedagoxía Terapéutica durante o presente curso académico e nos vindeiros anos de 

ser preciso e posible, ata que se vexan superadas as necesidades que propiciaron a 

posta en práctica desta medida de atención á diversidade.  

 

Carballo, ....... de ................................. de 20..... 

 

 

Asdo.: ................................................ 
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Anexo 6. APOIO DA MESTRA/E ESPECIALISTA EN 

AUDICIÓN E LINGUAXE 

 

Dona/Don ..................................................................................... con DNI 

.............................., nai/pai/titora/titor da alumna/o 

..................................................................................................., manifesto estar 

informada/o das necesidades específicas de atención educativa que presenta a miña 

filla/o, e son coñecedor/a de que recibirá apoio por parte da mestra/e especialista en 

Audición e Linguaxe durante o presente curso académico e nos vindeiros anos de ser 

preciso e posible, ata que se vexan superadas as necesidades que propiciaron a posta 

en práctica desta medida de atención á diversidade.  

 

Carballo, ....... de ................................. de 20..... 

 

 

Asdo.: ................................................ 
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Anexo 7. COMUNICACIÓN AOS PAIS E OPINIÓN DO 

DITAME DE ESCOLARIZACIÓN 

 

Don/Dona ........................................................................................................... con DNI 

........................., e Don/Dona ........................................................................................... 

con DNI ........................ nai/pai de ................................................................................., 

son coñecedor/a da avaliación psicopedagóxica e ditame de escolarización realizado 

ao meu fillo/a polo Xefe/a do Departamento de Orientación do CRA Ponte da Pedra.  

Do mesmo xeito, manifesto (rísquese onde proceda): 

O Estar de acordo coa proposta de escolarización que nel se recolle. 

O Non estar de acordo coa proposta de escolarización que nel se recolle, polo/s 

seguinte/s motivo/s: ................................................................................................... 

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

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

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

 

Carballo, ........ de ........................... de 20..... 

 

 

 

Asdo.: .................................................                 Asdo.: .................................................. 
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Anexo 8. AUTORIZACIÓN PARA A SOLICITUDE DE INTERVENCIÓN DO 

EQUIPO DE ORIENTACIÓN ESPECÍFICO 

 

Dona/Don ……………………………………………………………………………………… 

con DNI ……………………………………,  nai, pai ou titor/a legal do/a alumno/a 

……………….......………………..……………………………………………………, autorizo 

á dirección do CRA Ponte da Pedra e/ou ao Departamento de Orientación no seu 

caso, a solicitar a intervención do Equipo de Orientación Específico para colaborar nas 

avaliacións que se estimen oportunas co fin de ofrecer a mellor resposta educativa ao 

meu fillo/a. 

 

 

Carballo, ……. de ……………………………… de 20….. 

 

 

 

Asdo.: ……………………………………… 
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Anexo 9. COMUNICACIÓN Á FAMILIA DA PROPOSTA DE 

ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA 

 

Dona/Don ........................................................................................................... con DNI 

............................................., nai/pai ou titor/a legal do/a alumno/a 

...................................................................................... escolarizado en ......................... 

curso, na escola de ....................................... do CRA Ponte da Pedra, fun informado 

pola mestre/a titor/a e/ou polo Departamento de Orientación das necesidades 

educativas que presenta o meu fillo/a, da decisión do equipo docente de elaborar e 

solicitar a aprobación dunha Adaptación Curricular Significativa e das características 

desta medida extraordinaria de atención á diversidade en base á lexislación vixente 

(Orde do 6 de outubro de 1995 pola que se regulan as adaptacións do currículum nas 

ensinanzas de réxime xeral e 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), polo que asino a presente en Carballo, a ......... de 

........................................... de 20...... 

 

 

 

Asdo.: ............................................. 
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Anexo 10. SOLICITUDE DE COPIA DO  

INFORME PSICOPEDAGÓXICO OU OUTROS DOCUMENTOS 

 

Don/Dona ..................................................................................................................... 

con DNI ........................................................., pai/nai ou titor/titora legal do alumno/a 

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

escolarizado/a en ......................................... curso, na escola de 

............................................ do CRA Ponte da Pedra, solicito ao Departamento de 

Orientación unha copia do informe psicopedagóxico do meu fillo/a, ou do/s informe/s 

ou documento/s que a continuación se refiren: 

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

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

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

 

Carballo,  ..……  de …...…………………….. de 20…... . 

 

 

Asdo.: ……………………………..………….. 
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Anexo 11. RECEPCIÓN DE COPIA DO  

INFORME PSICOPEDAGÓXICO OU OUTROS DOCUMENTOS 

 

Don/Dona ..................................................................................................................... 

con DNI .........................................., pai/nai ou titor/titora legal do alumno/a 

............................................................................................................ escolarizado/a en 

.................................... curso, na escola de ............................. do CRA Ponte da Pedra: 

 

DECLARO:  

 Que recibo do Departamento de Orientación do CRA Ponte da Pedra unha copia 

do informe psicopedagóxico, ou do seguinte documento ........................... 

...................................................................................................................................,

realizado ao meu fillo/a no centro polo orientador do mesmo, datado en 

.................... e composto de ………. páxinas correlativamente numeradas, con 

número de rexistro de saída do centro …………………. e con data saída de 

…………....…………… . 

 Que son coñecedor/a de que se me fai entrega de información confidencial e que 

me responsabilizo do axeitado uso e destino da documentación recibida. 

 Que non existe impedimento legal algún que obstaculice este dereito. 

 

Carballo, ……  de ……………………….. de 20….. . 

 

 

Asdo.: ……………………………………….. 
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Anexo 12. DOCUMENTO DE REFORZO EDUCATIVO 

 

1. DATOS PERSOAIS DO/A ALUMNO/A 
 

- Nome e apelidos:  ......................................................................................................................  

- Data de nacemento: ..................... -  Curso: ........................ -  Ano académico: 20..... / 20...... 

- Escola: .........................................  -  Titor/a:  ............................................................................  

- Datos significativos da escolarización (características ou dificultades que presenta o alumno/a, 

repeticións, ausencias ao centro,....) .....................................................................................................  

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

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

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

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

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

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

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

 

2. ÁREA OBXECTO DE REFORZO EDUCATIVO 

 

Nome da área 
Temporalización do RE 

Mestras/es implicados 
Data de inicio 

Data de 
previsión de fin 

 

 

   

 

3. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
 

Outras medidas de atención á diversidade tomadas no curso actual:   

     Adecuación da organización e xestión da aula. 

     Adecuación da programación didáctica. 

     Metodoloxías baseadas no traballo colaborativo. 

     Adaptación de tempos e instrumentos de avaliación. 

     Apoio do profesorado con dispoñibilidade horaria      

     Programas ou plans específicos:  .........................................................................................  

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

     Outras medidas:  ...................................................................................................................  

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

4. ACTUACIÓNS NA ÁREA OBXECTO DE REFORZO EDUCATIVO 
 

 Nome da área: ............................................................................................................................  

- Aspectos relacionados cos elementos prescritivos do currículo (introdución de contidos 

esquecidos, estándares a reforzar, incidencia en contidos fundamentais, modificacións na 
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secuenciación,....): ...............................................................................................................................  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Metodoloxía (adaptacións metodolóxicas, explicacións verbais individualizadas, adecuación das 

actividades propostas, eliminación de actividades repetitivas, organización da aula, adecuación da 

temporalización,....):  ................................................................................................................  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Recursos materiais (lecturas complementarias, fichas didácticas, medios audiovisuais,...): .........  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Avaliación (adaptación de tempos, adaptación dos instrumentos ou procedementos,...): ..............  

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

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

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

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

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

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

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

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

5. COMUNICACIÓN E ACORDOS COA FAMILIA 
 

A continuación recollerase a información máis relevante tratada coa familia (uso da axenda, 

tarefas a realizar na casa, seguimentos, horarios de estudo, recomendacións,  tarefas extraescolares,...) ..  

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

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

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

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

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

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

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

 

6. OUTRAS INFORMACIÓNS DE INTERESE 
 

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

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

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

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

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

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

 

 

Carballo, ....... de ................................... de 20..... 

 

 

                  A mestra/e de área                                                             Informada a familia 

 

 

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

 

**O Reforzo Educativo é unha medida ordinaria de atención á diversidade que afecta a elementos non prescritivos do 
currículum. Está regulado na Orde do 6 de outubro de 1995 e no Decreto 229/2011, do 7 de decembro. O RE, que 
deberá reflectirse no expediente académico do menor, é unha medida que será deseñada pola mestra/e responsable 
de área, debendo de estar informados o equipo directivo, a familia, e a persoa titora no seu caso.** 
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7. SEGUIMENTO DO REFORZO EDUCATIVO 
 

No transcurso da aplicación da medida de RE deberase recoller calquera información relevante 

do relacionado cos elementos curriculares, metodoloxía, materiais, avaliación, disposición do 

alumno/a, etc. ..................................................................................................................................  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .........................................................................................................................................................  
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.  
8. VALORACIÓN DA MEDIDA DE REFORZO EDUCATIVO 
 

Neste apartado valorarase a medida de atención á diversidade en si mesma: 

     Satisfactoria    

     Non satisfactoria (expóñanse brevemente os motivos) ..............................................................  

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

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

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

 

9. VALORACIÓN DO PROGRESO DO ALUMNO/A 
 

VALORACIÓN DO ALUMNO/A 
1ª 

Aval. 
2ª 

Aval. 
3ª 

Aval. 
Aval. 
Final 

O alumno/a esforzouse e acadou resultados positivos     

O alumno/a esforzouse pero non acadou resultados positivos     

O alumno/a esforzouse pero os apoios foron insuficientes     

O alumno/a non se esforzou     

Outros motivos: 
 
 

    

 

10. PROPOSTAS DE MELLORA 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Carballo, ...... de ............................. de 20..... 

 

 

 

 

A mestra/e de área 

 

 

 

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

 


