
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLAN DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
 
IES PLURILINGÜE A CACHADA 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se reg ula a atención á 
diversidade do alumando dos centros docentes da Com unidade 
Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanz as establecidas 
na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.  

 
 
 
 
 
 
 



PLAN DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE  - IESP A CACHADA 
 

 2 

2018 

 

ÍNDICE 
 
1.-XUSTIFICACIÓN ............................................................................................................................ 3 

2.- PRINCIPIOS E FINS  DO PLAN DE  ATENCIÓN Á DIVERSIDADE ............................................ 4 

3.- ELABORACIÓN E RELACIÓN CO PROXECTO EDUCATIVO. ................................................... 5 

4.- DESCRICIÓN DAS MEDIDASD DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE E CONCRECIÓN DAS 
ACTUACIÓNS DOS DISTINTOS PROFESIONAIS EN RELACIÓN Á SÚA APLICACIÓN ............... 5 

4.1.- MEDIDAS ORDINARIAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE ................................................. 5 

a) Adecuación da estrutura organizativa do centro (horarios, agrupamentos, espazos) e da 
organización e xestión da aula ás características do alumnado. ................................................... 5 

b) Adecuación das Programacións Didácticas ao contorno do alumnado. .................................... 7 

c) Avaliación Inicial.......................................................................................................................... 9 

d) Adaptación dos tempos e dos procedementos de avaliación ..................................................10 

e) Estratexias organizativas para a planificación de exames, probas e traballos ........................11 

f) Aulas de atención educativa e convivencia e medidas e actuacións destinadas á mellora 
da convivencia. .............................................................................................................................11 

g) Reforzo educativo ordinario ......................................................................................................12 

h) Exención de 2ª lingua estranxeira ............................................................................................13 

i) Programa de reforzo na competencia lingüística con atribución horaria ...................................13 

j) Programas de recuperación para alumnado con materias pendentes de 1º de ESO ...............15 

k) Programa específico personalizado ..........................................................................................15 

l) Programa para a recuperación de materias  pendentes ...........................................................15 

m) Programas de enriquecemento curricular. ..............................................................................16 

n) Integración das materias en ámbitos de coñecemento ............................................................16 

ñ) Programas, proxectos e actividades para a excelencia educativa ...........................................16 

o) Programas de habilidades sociais ............................................................................................16 

4.2.- MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE ...................................16 

a)Intervención específica por parte de profesorado especialista en pedagoxía terapéutica e 
audición e linguaxe .......................................................................................................................17 

b) Adaptación curricular significativa ............................................................................................18 

c) Atención educativa domiciliaria/hospitalaria .............................................................................20 

d) Flexibilización da duración do período de escolarización ........................................................21 

e) Programas de mellora da aprendizaxe e do rendemento ........................................................21 

h) Agrupamentos específicos .......................................................................................................22 

g) Fragmentación dos cursos 3º e 4º de ESO ..............................................................................23 

h) Atención educativa ao alumnado procedente do estranxeiro ..................................................23 

5.- ATENCIÓN AO ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOIO EDUCATIVO .25 

5.1.- AVALIACIÓN PSICOPEDAGÓXICA ....................................................................................26 

5.2.- INFORME PSICOPEDAGÓXICO. ........................................................................................27 

5.3.-DITAME DE ESCOLARIZACIÓN. .........................................................................................27 

6.- ATENCIÓN A OUTRAS FONTES DE DIVERSIDADE ................................................................28 

• Alumnado menor sometido a medidas de responsabilidade penal. .............................28 

• Alumnado sometido a medidas de protección e tutela. ................................................28 

• Alumnado afectado por medidas de violencia de xénero e/ou acoso escolar. .............29 

• Alumnado pertencente a familias itinerantes. ...............................................................29 

• Atención educativa a mozas embarazadas. .................................................................29 

7.- XUSTIFICACIÓN LEGAL .............................................................................................................29 

8.- DETERMINACIÓN DOS CRITERIOS PARA A ORGANIZACIÓN E DISTRIBUCIÓN DOS 
RECURSOS E A APLICACIÓN DAS MEDIDAS PROPOSTAS .......................................................31 

9.- MECANISMOS DE COORDINACIÓN E COLABORACIÓN  ......................................................31 

9.1.- MECANISMOS DE COORDINACIÓN E COLABORACIÓN INTERNOS ............................31 

9.2.- MECANISMOS DE COORDINACIÓN E COLABORACIÓN EXTERNOS ...........................33 

10.- O SEGUIMENTO E A AVALIACIÓN COMO PROCESOS DE MELLORA. ..............................35 
 11.-ANEXOS ....................................................................................................................................36 
 
 
 



PLAN DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE  - IESP A CACHADA 
 

 3 

2018 

1.-XUSTIFICACIÓN 

A atención á diversidade é un principio fundamental do modelo educativo comprensivo e 

inclusivo que propón o marco lexislativo actual. Conforme a este modelo de escola, dende o centro 

educativo debemos  artellar ás medidas organizativas, pedagóxicas e curriculares, atendendo á 

normativa vixente,  capaces de ofrecer ós  alumnos e ás alumnas unha resposta educativa de 

calidade, dende a igualdade de oportunidades, e adaptada ao continuo de necesidades educativas 

temporais e permanentes que observamos no noso alumnado, que vai dende necesidades 

xeneralizadas ata as necesidades máis especificas.  

A concreción e desenvolvemento das liñas e medidas de atención á diversidade realizarase a 

través do Plan de Atención á Diversidade (PAD),así como na Programación Xeral Anual (PXA) 

para cada curso escolar. 

O Plan Xeral de Atención á Diversidade será ese documento en que se articula a atención á 

diversidade á que se refire o artigo 121.2 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. 

Neste plan concretaranse todas as actuacións e medidas de atención á diversidade que o 

centro educativo deseña e desenvolve para adecuar a resposta educativa ás necesidades da 

totalidade do seu alumnado. 

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

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

ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, defende a 

diversidade como  unha realidade social, e, polo tanto, unha realidade en cada centro 

educativo; realidade derivada da singularidade biolóxica, psicolóxica, social e cultural de cada 

alumna e cada alumno, da singularidade de cada familia e de cada unha das profesoras e dos 

profesores, tamén das particularidades de cada centro e de cada comunidade educativa no seu 

conxunto. Por conseguinte, a resposta educativa a esa diversidade debe concretarse en cada 

un dos proxectos educativos, en cada unha das ensinanzas, na coordinación docente, na 

personalización da educación de cada unha das alumnas e alumnos, nos recursos e medidas 

educativas, nos compromisos familiares e sociais e en todo o que contribúa ao máximo 

desenvolvemento persoal e social do alumnado e á súa preparación para convivir e participar, 

de forma autónoma, nunha sociedade democrática. 

Nesta normativa regúlanse novas situacións no marco da atención á  diversidade, situacións 

nas que o noso centro ven detectando e atendendo co compromiso e sensibilidade requiridos, 

como son: 

• Alumnado demandante de atención educativa hospitalaria e domiciliaria.  

• Alumnado menor sometido a medidas de responsabilidade penal.  

• Alumnado sometido a medidas de protección e tutela.  

• Alumnado afectado por medidas de violencia de xénero e/ou acoso escolar.  

• Alumnado pertencente a familias itinerantes.  
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• Atención educativa a mozas embarazadas.  

Asemade, compre  lembrar que o alumnado con necesidade específica de apoio educativo 

(ACNEAE) é aquel que require, de forma temporal ou permanente, apoios ou provisións 

educativas diferentes ás ordinarias por presentar necesidades educativas especiais, por 

dificultades específicas de aprendizaxe, por altas capacidades intelectuais, por incorporarse 

tardiamente ao sistema educativo ou por condicións persoais ou de historia escolar.  

 

2.- PRINCIPIOS E FINS  DO PLAN DE  ATENCIÓN Á DIVER SIDADE 

Os principios xerais de actuación que guían  ao noso Proxecto Educativo e a  Concreción 

Curricular estarán baseados na  concepción humanista da persoa, e no valor da educación 

inclusiva,  a saber: 

1.A atención á diversidade rexerase polos principios de normalización e inclusión; 

equidade, igualdade de oportunidades e non discriminación; flexibilidade e accesibilidade; 

interculturalidade e promoción da convivencia; autonomía do centro docente e participación de 

toda a comunidade educativa. 

2.A atención á diversidade abrangue a totalidade do alumnado, quen deberá contar coas 

medidas e recursos educativos que respondan ás súas necesidades e características persoais. 

3. Nas decisións pedagóxicas, organizativas e de xestión do centro educativo terase en 

conta a atención á diversidade. 

4. As accións preventivas e a detección temperá terán carácter prioritario, coa implicación e 

a participación de toda a comunidade educativa e, de ser o caso, doutras administracións ou 

entidades sen ánimo de lucro. 

5. Na resposta educativa á diversidade priorizaranse as medidas de carácter ordinario e 

normalizador. As de carácter extraordinario só se levarán a cabo unha vez esgotadas as 

anteriores. 

6. A intervención educativa basearase nun enfoque multidisciplinar e de colaboración e 

coordinación entre os diferentes profesionais. 

7. As nais, pais ou titores e titoras legais do alumnado recibirán, de forma individualizada, a 

necesaria información e asesoramento respecto das características e necesidades do 

alumnado, así como das medidas que se deberán adoptar para a súa atención no centro 

educativo. 

8. A formación, a innovación e a difusión de boas prácticas na atención á diversidade serán 

accións que se deberán promover para a mellora continuada da calidade educativa. 
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3.- ELABORACIÓN E RELACIÓN CO PROXECTO EDUCATIVO. 

O departamentos de orientación será os responsable de elaborar, de acordo coas directrices da 

Comisión de Coordinación Pedagóxica e as achegas dos departamentos, a proposta do Plan 

Xeral de Atención á Diversidade, que trasladarán ao equipo directivo. O Plan Xeral de Atención 

á Diversidade será aprobado polo consello escolar, por proposta do claustro do profesorado, e 

pasará a formar parte do proxecto educativo. O equipo directivo será o responsable do 

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

 Ao comezo de cada curso escolar, o departamento de orientación dos centros elaborarán a 

proposta da concreción anual do Plan Xeral de Atención á Diversidade, que debe formar parte 

da programación xeral anual. O equipo directivo incorporará a concreción anual do Plan Xeral 

de Atención á Diversidade á programación xeral anual, e velará polo seu cumprimento, 

avaliación e memoria. 

4.- DESCRICIÓN DAS MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDAD E E 

CONCRECIÓN DAS ACTUACIÓNS DOS DISTINTOS PROFESIONAI S EN 

RELACIÓN A SÚA APLICACIÓN 

Entendemos por medidas de atención á diversidade aquelas actuacións, estratexias e/ou 

programas destinados a proporcionar unha resposta axustada ás necesidades educativas do 

alumnado. Estas medidas clasifícanse en ordinarias e extraordinarias e estarán recollidas no 

Plan Xeral de Atención á Diversidade e nas concrecións anuais de dito plan. 

4.1.- MEDIDAS ORDINARIAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Considéranse medidas ordinarias  de atención á diversidade todas aquelas que faciliten a 

adecuación do currículo prescriptivo, sen alteración significativa dos seus obxectivos, contidos 

e criterios de avaliación, ao contexto sociocultural do centro educativo 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. Neste marco ordinario inclúense, a saber: 

a) Adecuación da estrutura organizativa do centro (horarios, agrupamentos, 

espazos) e da organización e xestión da aula ás características do alumnado. 

Na confección dos grupos de alumnado teranse en conta criterios psicopedagóxicos  que 

aseguren o tratamento equilibrado da atención á diversidade. 

Para conformar os grupos de 1º ESO e 2º ESO seguiranse os seguintes criterios aprobados 

pola Comisión de Coordinación Pedagóxica: 
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1. Reparto equilibrado por expediente. A dirección do centro, co apoio e asesoramento 

do departamento de orientación fai  un estudo do expediente e do historial académico 

do alumnado de nova incorporación ao centro, a modo de diagnose  inicial, individual e 

sistémica das necesidades educativas e das características desa poboación escolar. 

2. Centros de procedencia para favorecer a integración social. 

3. Seccións bilingües. 

4. Reparto equilibrado de alumnado con necesidades específicas de apoio educativo. 

5. Reparto nos grupos do alumnado candidato a RE. 

6. Reparto equilibrado de repetidores, condutas disruptivas e absentismo. 

7. Elección de relixión ou valores éticos. 

8. Atención ao recollido nas actas das avaliacións. 

Para conformar os grupos de 3º ESO e 4º ESO seguiranse os seguintes criterios: 

1. Reparto equilibrado de repetidores, condutas disruptivas e absentismo. 

2. Elección de relixión ou valores éticos . 

3. Procurarase manter a heteroxeneidade do alumnado en canto a optativas, seccións 

bilingües, alumnado repetidor, problemas de conduta, dificultades nas areas 

instrumentais e alumnado que seguirá un Programa de Mellora e Rendemento 

4. Atender ao recollido nas actas das avaliacións 

Para conformar o grupo de mellora da aprendizaxe e do rendemento (PMAR) DE 3º ESO, 

atenderase ao disposto na Resolución Anual da Dirección Xeral de Educación e seguiranse  os 

seguintes criterios: 

Poderá incorporarse aos programas de mellora e aprendizaxe e do rendemento o alumnado 

que presente dificultades relevantes de aprendizaxe e que se atope nalgunha das seguintes 

situacións: 

a. Ter cursado 2º ESO, ter repetido algunha vez en calquera das etapas e non estar em 

condicións de promocionar a 3º ESO. 

b. Con carácter excepcional, alumnado de 3º ESO que non estea en condicións de 

promocionar a 4º ESO. 

 

A estrutura organizativa do centro e a xestión que os docentes fan das aulas para adecualas ás 

necesidades dos grupos e as características dos alumnos e alumnas, reflíctese na Concreción 

Curricular e no Proxecto Educativo. Compre subliñar que no eido da nosa autonomía 

pedagóxica e organizativa apostamos por substituír a organización escolar tradicional, baseada 

en aulas-grupo, por outra baseada en aulas-materia  . Esta nova organización  transforma a 

relación do profesorado co seu lugar e os seus medios de traballo e permite unha mellor 

organización e enriquecemento dos espazos e dos tempos,  promovendo unha mellora 

substancial da convivencia e dos procesos educativos que teñen lugar no centro educativo. 
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b) Adecuación das Programacións Didácticas ao contorno do alumnado. 

A  Concreción Curricular  e a Programación Xeral Anual son documentos fundamentais que 

condicionarán todas as medidas posteriores de atención á diversidade. Noutras palabras, si a 

concreción curricular e as programacións didácticas están enmarcadas no Proxecto Educativo  

de centro, é dicir, adáptanse á realidade do centro,  optimizaremos os procesos de ensino 

aprendizaxe, favorecendo un marco ordinario de inclusión educativa  e minimizando respostas 

máis extraordinarias que, en moitas ocasións,  facilitan procesos de segregación do alumnado. 

No intento de  adecuar as programacións didácticas ao contorno do alumnado, debemos ter en 

conta certas cuestións para cada un dos elementos que as conforman e, en todo caso, analizar 

a memoria final  do departamento didáctico e a memoria final de centro.  

Cando reflexionemos sobre os obxectivos educativos de cara a relacionalos cos demais 

elementos do currículo debemos definilos como capacidades e competencias, o que implica 

utilizalos como guías para o ensino e referencias para a observación e avaliación do proceso 

de aprendizaxe e, non só, como metas a superar. Asemade,  adecuaremos os obxectivos ao 

contexto idiosincrático  (comunitario, centro educativo e aula) no que se desenvolve o noso 

alumnado.  Igualmente, teremos que ter en conta que na normativa proponse a posibilidade de 

concretar e redefinir uns obxectivos de nivel e reflectilos nas Programacións Didácticas.  

 Para o tratamento dos contidos, na concreción curricular débense seleccionar contidos 

nucleares e fundamentais que sexan aplicables e útiles en todas as materias e en tódolos 

ciclos da etapa, así como garantir a coherencia interdisciplinar, no tempo e na forma de tratar 

os diferentes contidos. Posteriormente,  nas programacións  marcaranse  contidos “chave” que 

serán o requisito para certas aprendizaxes posteriores e que se corresponderan cos 

estándares de aprendizaxe definidos con distintos niveis de logro . O tratamento dos contidos 

nas distintas materias debe pretender que todo o alumnado alcancen os obxectivos educativos 

e, consecuentemente, que adquiran as competencias clave. Cada materia debe contribuír ao 

desenvolvemento  de diferentes competencias e, pola súa parte,  cada unha das competencias 

básicas alcanzarase como consecuencia do traballo de varias materias. Deste xeito, na 

concreción curricular e nas programacións teremos un perfil de área composto polos distintos 

estándares que a avalían e un perfil de competencia composto polos estándares das distintas 

materias que conforman e avalían a mesma.  

Os departamentos didácticos elaborarán as súas propostas pedagóxicas e metodolóxicas 

desde a consideración da atención á diversidade e do acceso de todo o alumnado á educación 

común. Así mesmo, arbitrarán métodos que teñan en conta os diferentes ritmos de 

aprendizaxe, favorezan a capacidade de aprender por si mesmos e promovan a aprendizaxe 

en equipo. 

 Coa finalidade de promover a comprensión de lectura e de uso da información, dedicarase un 

tempo á lectura na práctica docente de todas as materias.  
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 Promoverase a integración e o uso das tecnoloxías da información e da comunicación na aula, 

como recurso metodolóxico eficaz para desenvolver as tarefas de ensino e aprendizaxe. 

As liñas metodolóxicas dos distintos departamentos didácticos promoverán recursos e 

estratexias  didácticas e metodolóxicas diversificadas, asegurando a construción individual de 

aprendizaxes significativas, tal e como se recolle na nosa Concreción Curricular. Tamén neste 

documento descríbense as experiencias de certos departamentos baseadas  no traballo 

colaborativo e na aprendizaxe por proxectos que promovan as aprendizaxes contextualizadas. 

Dentro desta proposta metodolóxica indicada na normativa o que se pretende, en todo caso, é 

que  se traballe por competencias. Isto,  implicaría superar os exercicios mecánicos que non 

permiten extrapolar eficazmente o aprendido a  outros contextos educativos, sociais e 

profesionais. O profesorado debe ser quen de deseñar tarefas ou situacións de aprendizaxe 

que posibiliten a resolución de problemas e a aplicación dos coñecementos aprendidos a ditos 

contextos. 

Respecto a avaliación,  ha de ser un proceso   continuo  e integrador  sobre a  evolución do 

alumnado, tomando as medidas pertinentes en función da mesma.  Utilizaranse procedemento 

e instrumentos de avaliación para os diferentes momentos do proceso de aprendizaxe, que 

recollan de forma cualitativa, non so cuantitativa, os resultados , e fomenten a autoavaliación 

do alumnado. No proceso avaliador tamén debemos diversificar estes instrumentos en función 

das características particulares de certos alumnos e alumnas. 

 Na Comisión de Coordinación Pedagóxica establécese a ponderación que dende cada materia 

e, en función dos estándares marcados no perfil de competencia, se emprega para avaliar as 

competencia e definir o perfil competencial de cada  alumno na avaliación final. 

 Por último,  definir claramente os criterios de avaliación e de cualificación que estarán a 

disposición dos distintos axentes da comunidade educativa tan pronto comece a 

implementación de ditas programacións. Os xefes dos departamentos didácticos deixaran unha 

unha copia dos mesmos na Xefatura de Estudos. 

Para establecer unhas boas relacións entre as competencias, os contidos e os criterios de 

avaliación seguiremos a Orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, pola que se describen as 

relacións ente as competencias, os contidos e os criterios de avaliación da educación primaria, 

da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato.  

Unha vez feito este proceso de adecuación e diversificación da programación didáctica, 

faremos un segundo nivel de concreción a través da programación de aula, para o que será 

fundamental a avaliación inicial que cada profesor e profesora fará sobre a súa materia nos 

distintos grupos. A proba que  se empregue para esa avaliación inicial dende cada materia terá 

que ser a mesma para cada nivel  e deberá formar parte da programación didáctica. 

 



PLAN DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE  - IESP A CACHADA 
 

 9 

2018 

c) Avaliación Inicial 

O obxectivo da avaliación inicial é o de concretar o nivel de competencia curricular dos grupos-

clase e de cada un dos alumnos e alumnas que o compoñen, así como o de detectar posíbeis 

problemas a nivel grupal e  individual e tentar coordinar solucións conxuntas entre todo o 

profesorado da aula, coas profesoras de Pedagoxía Terapéutica nos casos nos que estean 

implicadas, e coa orientadora e a xefa de estudos cando as necesidades así o demanden, así 

como de valorar a incorporación de novos alumnos  e alumnas  ás medidas de atención a 

diversidade contempladas no noso Proxecto Educativo. Será labor do profesorado titor recoller 

os datos máis relevantes da enquisa inicial cuberta polo alumnado  e tentar determinar as 

características esenciais do grupo: número de repetidores, alumnado con asignaturas 

pendentes, alumnado con dificultades de aprendizaxe, con posibilidade de estar nunha 

situación de desvantaxe sociofamiliar,  necesidades educativas especiais ou específicas, 

hábitos de estudo,  actitudes,  problemas de convivencia no grupo,  rendemento do grupo ata o 

momento e outras que o titor ou titora considere pertinente comunicarlle ao profesorado. A 

información poderase obter a través de: 

• Enquisa Inicial (facilitada polo departamento de orientación) 

• Revisión dos Informes Individualizados dos cursos anteriores, histórico SIXA. 

• Listados EXCEL enviados pola dirección do centro a principios de curso ao correo 

electrónico de todos os docentes. 

• Actividades de titoría (pódese dedicar unha sesión de titoría a que o alumnado valore a 

situación do grupo). 

• Outras técnicas: observación, entrevistas...  

 

É obrigatorio que cada profesor e profesora realice previamente probas ou tarefas para coñecer 

o nivel dos seus alumnos e alumnas, tanto no que se refire a conceptos básicos como a 

habilidades, actitudes e procedementos. Estas probas serán deseñadas previamente polos 

departamentos didácticos e pasarán a formar parte da Programación Didáctica a modo de 

anexo. 

Reflexionar, de cara a informar ao profesorado titor e ao resto do equipo docente, sobre certos 

aspectos grupais ou individuais que lle resultasen importantes ou, cando menos curiosos,  de 

cara a esta valoración inicial das necesidades dos grupos e  de cada un dos alumnos e 

alumnas que os compoñen. A xuntanza para realizar esta avaliación terá lugar a mediados  de 

outubro. A  este encontro acudirá todo o profesorado que imparta docencia no grupo-clase, 

ademais da orientadora e a xefa de estudos, e  a profesora de Pedagoxía Terapéutica 

implicada. O profesorado titor será o encargado de dinamizar a sesión do grupo que lle 

corresponda. Asemade, cubrirá a acta da sesión cos acordos tomados  que  se lle dará á Xefa 

de Estudos. O modelo da acta estará en xefatura de estudos. 

Para certos alumnos e alumnas susceptibles de ter necesidades educativas específicas,  o 

proceso de avaliación compleméntase necesariamente coa Avaliación Psicopedagóxica. 
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d) Adaptación dos tempos e dos procedementos de avaliación  

Atendendo ao disposto no Art.7 do DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o 

currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de 

Galicia, estableceranse aquelas  medidas  que garantan que as condicións de realización das 

avaliacións se adapten ás necesidades do alumnado con necesidades específicas de apoio 

educativo. Porén,  nos casos que o profesorado o estime oportuno e, en todo caso, no 

alumnado derivado polo departamento de orientación con dificultades específicas de 

aprendizaxe e/ou por trastorno de déficit de atención con/sen hiperactividade aplicaranse as 

medidas de adaptación recollidas no Protocolo de atención ao alumnado con TDAH  e  DEA 

que estará a disposición do profesorado ao inicio do curso ao igual que a relación de alumnado 

obxecto de aplicación de dita medida que remitirá a dirección do centro unha vez feita a Xunta 

de Avaliación Inicial. 

No momento de deseñar o exame hai que ter en conta  que as necesidades deste alumnado 

precisan dous tipos de modificacións: 

• O tempo de duración do exame. 

• A súa estrutura e formato. 

Así, as modificacións e adaptacións deberán facerse atendendo ao seguinte: 

• Calendario de exames: dar as datas, polo menos, cunha semana de antelación. 

• Reducir o número de preguntas por folla de exame. 

• Marcar de negriña ou con cor as palabras clave do enunciado. Si a pregunta ten dúas 

partes marcarllo dalgunha maneira. O conveniente é que non se dea máis dunha 

instrución en cada exercicio. 

• Complementar os exames escritos de forma oral cando se observe que están 

incompletos. 

• Asegurarse que entende o enunciado. 

• Axudarlle a controlar o tempo, recordándolle, de cando en vez, o tempo que queda de 

maneira que lle axude a planificarse. 

• Antes de entregar o exame hai que recordarlle que o revise. 

• Cando entregue a proba, o profesor ou profesora debe comprobar si quedaron respostas 

en branco e verificar si é porque o alumno/a non as sabe ou porque non se dou conta de 

respostalas. 

• Deixar máis tempo para as probas escritas, incluso non descartar dividilas en dúas 

sesións. 

• Modificar o formato da pregunta: tipo test, algunha parte oral, pregunta curta... 

• O criterio de faltas de ortografía será máis relaxado que no exame convencional. 
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Ademais, se o alumnado é obxecto de reforzo educativo, ben por parte do profesor/a de 

materia, ben por parte do profesor/a de pedagoxía terapéutica ou audición e linguaxe, teremos 

en conta tamén os criterios que se relacionan a continuación a sabendas de que a nota global 

da materia nos distintos documentos de avaliación vai marcada como reforzo educativo: 

• Redúcense os apartados procedimentais, é dicir, hai unha menor cantidade de exercicios, 

dado que se trata de alumnos e alumnas con algunha dificultade de comprensión e cun 

ritmo de traballo máis lento.  

• Os procedementos poden ter un exemplo de como realizar o exercicio, para facilitar a súa 

comprensión. 

• As preguntas abertas veñen pautadas no enunciado ou a través dun guión previo. 

• As definicións poden estar máis pautadas e trátase de que os alumnos vaian poñendo as 

palabras clave da definición entre varias opcións. Neste caso pódese optar por por máis 

conceptos que ocos ten a definición ou por menos conceptos que ocos ten a definición 

para que o alumno ou alumna a complete. 

Estas adaptacións realizaranse en todas as  convocatorias de exames, tanto ordinarias como 

extraordinarias (setembro e recuperación de pendentes). 

e) Estratexias organizativas para a planificación de exames, probas e traballos  

 

Coa finalidade de coordinar os exames, probas   e traballos encomendados por parte de cada 

profesor e profesora de materia, de axudar ao alumnado a planificar o seu tempo de adicación 

ao estudo, así como  de atender aos distintos ritmos de aprendizaxe de cada alumno e alumna, 

a Comisión de Coordinación Pedagóxica acordou  as seguintes estratexias: 

• Só se poderán poñer 2 exames, como máximo, o mesmo día. 

• calendario dos exames de avaliación deberá pecharse con 4 semanas de antelación á 

celebración da mesma. 

• Non se cambiará a data de ningún exame, agás por causa moi xustificada. 

• Non se realizarán exames de recuperación da materia suspensa ata o seguinte trimestre. 

• Non se realizarán exames da materia que corresponda a avaliacións posteriores. 

• As datas de entrega de traballos individuais e/ou colectivos por trimestre non poderán 

fixarse dentro dos 15 últimos días antes da avaliación. 

• Deberá visibilizarse nun calendario por grupo todas as probas, traballos e exames da 

avaliación en curso. A tal efecto, facilitaráselle un modelo a cada grupo que estará 

xestionado polos representantes do mesmo e polas titorías. 

f) Aulas de atención educativa e convivencia e medidas e actuacións 

destinadas á mellora da convivencia. 
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Si ben está reflectida como unha posible liña de actuación para a mellora do clima social do 

centro no Plan de Convivencia, de momento apostamos por actuacións máis inclusivas. 

g) Reforzo educativo ordinario 

É  unha medida ordinaria de atención á diversidade que afecta a elementos non prescriptivos 

do currículo. Os elementos curriculares que se adaptarán ás necesidades específicas do 

alumno son:  

• Contidos: priorización, compensación e conformación de unidades didácticas e/ou bloques 

de contidos. Eliminación de contidos secundarios, atendendo á consecución mínima de 

cada estándar de aprendizaxe. 

•  Metodoloxía: modificación de agrupamentos previstos. Modificación dos procedementos 

didácticos ordinarios. Modificación das actividades alternativas e/ou complementarias. 

Modificación do nivel de abstracción e/ou complexidade das actividades.  

• Avaliación: adaptación dos procedementos  e instrumentos de avaliación.  

•  Tempos: modificación da temporalización prevista para determinadas aprendizaxes. 

En función do recurso persoal que imparta o apoio, consideraremos a posibilidade de tres tipos 

de reforzo educativo, a saber: 

• Impartido polo profesorado de materia: o encargado de impartir ese reforzo é o profesor de 

materia dentro da aula ordinaria .O profesor/a de materia poñerá en coñecemento do titor/a 

o alumnado con reforzo educativo na súa materia, logo do asesoramento do departamento 

de orientación. Posteriormente o titor/a comunicarallo ó Equipo Directivo e a familia, do que 

quedará constancia. 

• Impartido por profesorado con dispoñibilidade horaria. Neste caso, a xefa de estudos 

informará á xefa do departamento de orientación do profesorado con esa disposición e das 

horas nas que sería posible levar a cabo o reforzo educativo. Posteriormente,  no 

departamento de orientación intentarase cadrar co horario de aula do alumno con 

necesidades específicas de apoio educativo. Será a xefa de estudos a que traslade a 

información ao profesorado que impartirá o reforzo e a Xefa do departamento de 

Orientación trasladarallo á familia. No caso de considerarse necesario poderase realizar 

noutra aula ordinaria para garantir un proceso de ensino aprendizaxe individualizado. Neste 

caso compre a autorización da familia.  

• Impartido por profesorado de Pedagoxía Terapéutica e/ou Audición e Linguaxe. Este sería 

de tipo extraordinario ( véxase Intervencións específicas) 

As medidas de reforzo educativo   reflectiranse no expediente académico do alumno/a como 

RE, e  faranse constar cun comentario no informe correspondente ás familias, Consello 

Orientador e Informe Final Individualizado. 
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O profesorado de materia será encargado de  facer constar o reforzo educativo (RE) no 

estadillo de avaliación do SIXA xunto coa nota e por conseguinte, na Acta de Avaliación. 

h) Exención de 2ª lingua estranxeira 

O alumnado de primeiro e segundo de ESO  que presente claras dificultades de aprendizaxe, 

en particular na competencia lingüística, poderán quedar exentos de cursar a materia de 

segunda lingua estranxeira. Neste caso recibirá reforzo educativo, logo do informe pertinente 

da persoa titora da etapa ou curso anterior coa colaboración do departamento de orientación, 

no cal se fará explícito o motivo desta medida. No seu expediente académico figurará coa 

mención de exento/a. A competencia da decisión recaerá na dirección do centro, oídas nais, 

pais ou titores legais. 

i) Programa de reforzo na competencia lingüística con atribución horaria 

Estes reforzos establécense como medida ordinaria e levarase a cabo na hora adicada á 2ª 

Lingua Estranxeira, da cal estes alumnos/as permanecerán exentos segundo o protocolo 

establecido no apartado anterior. Os destinatarios da medida serán, a saber: 

• Alumnos/as  de 1º curso ESO cuxas especiais características así o aconsellan: 

- Alumnos/as que acceden ao centro por 1ª vez con historial académico de 

fracaso escolar en máis de 2 áreas/materias instrumentais 

- Alumnos/as  con recomendación, por parte do centro de procedencia,  por ter 

xa recibido apoio en primaria. 

- Alumnos/as  que, tras a realización da avaliación inicial, se recomenda a 

inclusión neste tipo de medida, por presentar dificultades nas materias 

instrumentais. 

- Alumnos/as  de 1º repetidores, que non recibiron axuda pero que eran 

susceptibles de contar con ela, ou que xa recibiron reforzo no curso anterior. 

• Alumnos/as  de 2º de ESO que xa recibiron esta medida en 1º con resultados positivos. 

• Alumnos/as  de 2º curso ESO como continuidade do reforzo educativo de 1º de ESO, 

despois de repetir curso, se así o precisan.  

• Alumnos/as  de 2º  curso, repetidores ou non, que xa contaron con apoio en 1º e que se 

considera necesaria a súa continuidade 

• Alumnos/as  de 2º curso que, tras a avaliación inicial, se considere necesario ofrecer este 

apoio, por responder ás características do programa. 

A organización destes reforzos corresponderá ao xefe/a de estudos co asesoramento do xefe/a 

do departamento de orientación. Ao reforzar a competencia lingüística a programación e 

impartición da medida   asignarase preferentemente  aos departamentos de Lingua e Literatura 

Galega e Lingua e Literatura Castelá.  



PLAN DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE  - IESP A CACHADA 
 

 14 

2018 

O centro informará á familia da medida de atención á diversidade que foi seleccionada para o 

alumno e explicará as características e consecuencias derivadas da mesma. 

A familia  comunicará por escrito a súa opinión e o seu consentimento. 

 

Programa de reforzo da lingua e literatura galega p ara o alumnado de 1º de ESO: 

O profesorado que imparta Reforzo Educativo neste nivel, traballará principalmente a 

Competencia Lingüística do alumnado tanto oralmente como por escrito. Centrarase en 

actividades de lecto-escritura e comprensión de textos de diferente tipoloxía. Para iso, o 

departamento de Lingua Galega e Literatura faralle entrega ao profesorado que imparta o 

Programa de Reforzo Educativo  dunha selección de material e actividades destinadas a 

mellorar esta competencia clave, a saber: 

• Expresión oral 

• Expresión lectora e lectura comprensiva (aquí non lemos o libro de lectura obrigada 

que ten o grupo de referencia senón que nos centramos en lecturas máis curtas: 

selección de contos, lendas, relatos...) 

• Expresión escrita 

• Competencia TIC 

• Reflexión gramatical 

• Esforzo e interese por mellorar 

 

Cada alumno/a terá un cartafol individual no que estarán recollidas e valoradas todas as probas 

anteriores e que conformarán a cualificación final que outorgará o profesor ou profesora que 

imparta o Reforzo. Esta nota integrarase na nota parcial e final da materia de lingua e literatura 

galega, nos termos  

 

Programa de reforzo da lingua e literatura castelá para o alumnado de 2º de ESO: 

O profesorado que imparta este reforzo traballará, sobre todo, a Competencia Lingüística, oral 

e escrita. Para isto, centrarase en actividades de lectoescritura e compresión textual, de 

diferente tipoloxía, empregando o material entregado polo departamento de Lingua e Literatura 

Castelá. Porén, tamén se poderá variar ou adaptar, segundo as necesidades que vaian 

xurdindo na aula. 

Como centro de interese do programa partirase dunha lectura obrigatoria axeitada á 

competencia deste grupo; podendo, incluso, asignar un libro diferente a cada rapaz/a, xa que 

vai ser o 10% da nota trimestral da materia reforzada. Asemade, ofrecerase dende o propio 

departamento de Lingua e Literatura Castelá un banco de actividades destinadas a optimizar 

esta competencia clave, concretamente, a expresión oral, a lectora e a escrita, os 

coñecementos gramaticais e o esforzo e interese por mellorar, 

Finalmente, débese facer constar que haberá unha nota trimestral que se entregará ao profesor 

ou profesora da materia reforzada, para ter  como referente na cualificación definitiva.  
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j) Programas de recuperación para alumnado con materias pendentes de 1º de 

ESO 

No suposto do alumnado que promocione a 2º curso coas áreas instrumentais superadas e con 

outras materias suspensas, cando o departamento correspondente conte con profesorado que 

non teña o seu horario lectivo completo, poderase establecer un programa para a recuperación 

das aprendizaxes das ditas materias. As ensinanzas do programa de recuperación de materias 

pendentes estarán baseadas nos mínimos esixibles do curso correspondente e a súa 

avaliación corresponderalle ao profesorado que imparta  dito programa. O alumnado que curse 

os programas de recuperación poderá quedar exento de cursar a materia de 2ª lingua 

estranxeira, nos termos recollidos  no punto h deste apartado. 

 

k) Programa específico personalizado 

 

O alumnado repetidor de 1º e de 2º cursos seguirá un programa específico personalizado, 

orientado á superación das dificultades comunicadas polo seu profesorado titor do curso 

anterior no Informe de Avaliación Final ou no Consello Orientador. Este programa será 

elaborado polo Departamento da materia obxecto de reforzo educativo e deberá incluír 

actividades de aprendizaxe para realizar semanalmente. Estes programas específicos 

personalizados deberán contemplar, ademais, a posible incorporación do alumnado a un 

programa de reforzo de áreas instrumentais básicas ou de recuperación doutras áreas se estes 

programas forman parte da oferta do centro para a atención á diversidade.  

O alumnado repetidor de 3º e de 4º cursos seguirá un programa específico personalizado nas 

mesmas condicións có alumnado de 1º e 2º cursos, agás a súa incorporación aos programas 

de reforzo ou de recuperación con atribución horaria pois xa non teñen a posibilidade de 

quedar exentos da 2ª lingua estranxeira. Corresponderalle ao profesorado que imparta cada 

área ou materia facer o seguimento de cada alumno ou alumna na realización das tarefas 

propostas polo departamento correspondente e comunicarllo ao profesorado titor, quen, coa 

frecuencia e segundo o procedemento establecido, deberá facelo chegar ás familias para o seu 

coñecemento e colaboración. 

 

 l) Programa para a recuperación de materias  pendentes 

Os departamentos didácticos organizarán dúas probas parciais ao longo do curso e unha proba 

final no mes de maio, que permitirán a avaliación progresiva e a comprobación específica dos 

contidos aprendidos. Igualmente, o programa de recuperación non se limitará unicamente ao 

anterior, senón que deberá complementarse cun programa específico (boletín de exercicios, 

portfolio,  tarefas específicas...), segundo teña reflectido cada departamento didáctico na 

programación. 
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m) Programas de enriquecemento curricular.  

No caso de alumnado con necesidades educativas específicas asociadas a condicións 

persoais de sobredotación intelectual ou, que non séndoo, presente especial motivación cara a 

aprendizaxe, o profesorado de materia, co asesoramento do departamento de orientación e 

coa autorización da familia, poderá levar a cabo un programa de enriquecemento curricular. 

Esta medida consiste nun proxecto ou  tarefa que permita que o alumando profundice, 

investigue  ou amplíe  o coñecemento sobre un dos contidos estudados na programación 

didáctica. Esa proposta didáctica guiada e avaliada polo docente pretenderá proporcionar 

experiencias, materiais e recursos, a fin de que o alumnado poida estimular os distintos 

compoñentes da intelixencia, a creatividade e a curiosidade polo saber. 

Esta medida indicarase no Informe individualizado e  a súa avaliación integrarase na nota final 

da materia, facéndose constar nas observación do informe de comunicación ás familias. 

n) Integración das materias en ámbitos de coñecemento 

Coa finalidade de facilitar o tránsito do alumnado entre a educación primaria e o primeiro curso 

de educación secundaria obrigatoria, os centros docentes poderán agrupar as materias do 

primeiro curso en ámbitos de coñecemento. Este tipo de agrupación deberá respectar os 

contidos, os estándares de aprendizaxe avaliables e os criterios de avaliación de todas as 

materias que se agrupan, así como o horario asignado ao conxunto delas. Esta agrupación terá 

efectos na organización das ensinanzas, pero non así nas decisións asociadas á avaliación e á 

promoción.  

ñ) Programas, proxectos e actividades para a excelencia educativa 

A través dos Contratos-Programa, dos Plans Proxectas e das actividades de ampliación das 

distintas programacións didácticas dase resposta ás necesidade do alumnado con intereses e 

capacidades asociados á excelencia educativa. 

 

o) Programas de habilidades sociais 

O programa de habilidades sociais forma parte do Plan de Convivencia porque está dirixido 

fundamentalmente ao alumnado que incorra reiteradamente en condutas disruptivas e que ten 

como finalidade mellorar a súa integración no centro docente. Ademais, no artigo 24 do 

Decreto 8/2015 establecen este tipo de programas tamén para aquel alumnado que, como 

consecuencia da imposición das medidas correctoras previstas nesta sección, se vexa 

temporalmente privado do seu dereito de asistencia ao centro. Estes programas aplicaranse en 

colaboración co profesorado titor e, de ser o caso, cos servizos sociais, e procurarán implicar 
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ao resto do profesorado e ás familias para lograr, conxuntamente, o desenvolvemento 

adecuado do proceso educativo e das accións propostas.  

 

4.2.- MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE ATENCIÓN Á DIVERSI DADE 

Considéranse medidas extraordinarias  de atención á diversidade todas aquelas dirixidas a 

dar resposta ás necesidades educativas do alumnado con necesidade específica de apoio 

educativo que poden requirir modificacións significativas do currículo ordinario e/ou supoñer 

cambios esenciais no ámbito organizativo, así como, de ser o caso, nos elementos de acceso 

ao currículo ou na modalidade de escolarización. Aplicaranse unha vez esgotadas as de 

carácter ordinario ou por resultaren estas insuficientes. 

Para a aplicación das medidas extraordinarias será necesaria a autorización da dirección do 

centro educativo, do Servizo de Inspección Educativa, da xefatura territorial ou da dirección 

xeral que proceda, e, se é o caso, informe xustificativo do correspondente Servizo de 

Orientación. Así mesmo, aínda que a normativa non o esixe para todas as medidas 

extraordinarias, no marco do presente plan, compre a autorización escrita da familia en todos 

os casos onde sexa necesario a súa aplicación.  

Inclúense como medidas extraordinarias de atención á diversidade as que se describen a 

continuación, a saber: 

a)Intervencións específicas por parte de profesorado especialista en pedagoxía 

terapéutica e audición e linguaxe 

As intervencións específicas que sexan precisas por parte dos profesores especialistas de 

pedagoxía terapéutica ou de audición e linguaxe serán propostas e deseñadas polo 

departamento de orientación, en colaboración co equipo docente  do grupo ó que pertence o 

alumno ou alumna.  Irán dirixidas ao alumnado que ten dificultades para seguir o ritmo ordinario 

da  aula, certo desfase curricular ou algunha dificultade significativa nalgunha dimensión da 

linguaxe. 

A proposta para esta medida debe reflectirse no informe psicopedagóxico e na documentación 

solicitada pola inspección educativa de zona a través da dirección do centro.  

Tales actuacións levaranse a cabo normalmente dentro da aula, xunto co resto do alumnado 

dese grupo, e só poderán levarse fóra dela en casos excepcionais que estean debidamente 

previstos nos informes psicopedagóxicos e durante un tempo que non excederá a terceira parte 

da xornada escolar.  

A coordinación desas actuacións, xunto coas do resto do profesorado, tendo en conta a 

concreción curricular da etapa e as programacións de aula, corresponde á xefatura de estudios 

do centro.  
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A cualificación da materia obedecerá o un proceso de avaliación consensuado entre o 

profesorado da materia e o especialista.  

 

As medidas de reforzo educativo   reflectiranse no expediente académico do alumno/a como 

RE, e  faranse constar cun comentario no informe correspondente ás familias, Consello 

Orientador e Informe Final Individualizado. 

O profesor de materia será encargado de  facer constar o reforzo educativo (RE) no Estadillo 

de Avaliación do SIXA xunto coa nota. 

A intervención específica deste profesorado complementarase con actuacións que impliquen 

un apoio técnico ao profesorado de materia, a saber:  

• Apoio no deseño de unidades didácticas que permitan atender á diversidade de 

alumnado da aula.  

• Asesoramento sobre as cuestións metodolóxicas e organizativas.  

• Apoio no deseño de medidas específicas de atención ao ACNEAE. 

• Adaptación dos materiais de aula ás características dos ACNEAE. 

b) Adaptación curricular significativa 

A adaptación curricular significativa (ACS) é unha medida extraordinaria de atención á 

diversidade que levamos a cabo co alumnado de necesidades educativas especiais 

significativas. Consiste na modificación, redución ou supresión de obxectivos, contidos ou 

criterios de avaliación do currículo correspondente ó nivel ou curso no que o/a alumno se atopa 

matriculado, coa finalidade de atender, adecuadamente, ó alumnado con necesidades 

educativas especiais e contribuír ó logro das competencias clave na medida das súas 

posibilidades.  

Deben aplicarse unha vez esgotadas as medidas ordinarias ou por resultaren insuficientes. 

Antes de realizar unha  ACS sería conveniente aplicar outras MAD  menos extraordinarias  

entre elas, a repetición de curso, aínda que non é preceptivo. 

 A temporalización é dun curso ( poderá ampliarse en caso de permanecer un ano máis no 

nivel ).  

O deseño e desenvolvemento da ACS será responsabilidade do profesor ou profesora que 

imparte a área ou materia ó alumno/a, coa colaboración do departamento didáctico , co 

asesoramento da orientadora ou do equipo de orientación especifico. 

 

Nunha ACS compre diferenciar:  
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• Currículo de referencia : aquel que corresponde ó nivel ou curso no que o alumno/a está 

matriculado. 

• Currículo adaptado : aquel que conecta co nivel de competencia curricular do alumno ou 

alumna.  

Como consecuencia a ACS debe  referirse á mesma etapa, aínda que o currículo adaptado 

sexa dos cursos ou etapas anteriores.  

A aplicación desta medida debe reflectirse nos documentos de avaliación e no informe ás 

familias.  O documento de información ás familias (boletín) é o mesmo que para o resto do 

alumnado.  

Os contidos dunha ACS diferéncianse en tres partes e serán os seguintes: 

Parte 1. Corresponde á Xefatura do Departamento de Orientación 

 1. Datos persoais : nome e apelidos, data e lugar de nacemento, etapa de curso de 

escolarización, currículo de referencia e currículo adaptado, período de tempo para o que se 

propón a ACS) 

 2. Datos físicos e de saúde : características físicas e sensoriais, enfermidades padecidas ou 

crónicas. 

 3. Datos psicosociais: nivel intelectual e aptitudinal, trazos de personalidade, intereses 

manifestados, adaptación persoal e social, etc . 

4. Datos do contorno sociofamiliar: membros da unidade familiar, expectativas familiares...) 

 5. Datos do contorno escolar : organización do centro e da aula, relación e participación dos 

distintos servizos educativos ...)  

Parte 2. Corresponde ao profesorado implicado na medida co asesoramento do departamento 

de orientación 

6. Datos pedagóxicos : competencias adquiridas respecto do currículo de referencia, 

necesidades educativas respecto das capacidades establecidas no currículo de referencia ...): 

 a)Áreas curriculares adaptadas ( competencias clave, obxectivos, contidos, criterios de 

avaliación, estándares de aprendizaxe avaliables, criterios de cualificación , metodoloxía, 

procedementos e instrumentos de avaliación , criterios de cualificación )  

b) Recursos ( humanos, materiais e organizativos ) 
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c) Planificación do seguimento da ACS   ( data, profesionais implicados, rendemento do 

alumnado, adecuación dos recursos e da ACS)  

7. Criterios de promoción. 

Parte 3. Corresponde á xefatura de estudos e ao departamento de orientación 

 8. Profesionais participantes : dirección, xefatura de estudos, profesorado das materias 

adaptadas, xefatura do DO, profesorado apoio, especialista en AL.)  

9. Información sobre a reunión na que se decide a pertinencia da ACS ( acta de reunión)  

10. Constancia da información á familia.  

Por último, o procedemento de xestión e autorización da ACS implicará os seguintes pasos: 

1. Avaliación psicopedagóxica. 

2. Reunión do equipo docente e do /a orientador/a coa xefatura de estudos.  

3. Adaptación das áreas ou materias acordadas. 

4. Envío da ACS á Inspección Educativa. 

5. Autorización da Inspección Educativa. 

c) Atención educativa domiciliaria/hospitalaria 

A atención educativa hospitalaria e/ou domiciliaria terá por finalidade a continuidade do proceso 

formativo do alumnado que curse ensinanzas de réxime xeral en modalidade presencial en 

centros sostidos con fondos públicos e que, por prescrición facultativa, debido a enfermidade 

ou lesión, non poida asistir con regularidade ao centro por un período prolongado de tempo. En 

todo caso, priorizarase a atención ao alumnado das etapas de ensino obrigatorio. 

Será destinatario de atención educativa hospitalaria o alumnado que deba permanecer 

ingresado nun centro hospitalario, a tempo completo ou en hospitalización de día, nalgunha 

das seguintes situacións: 

a) Longa hospitalización: máis de trinta días. 

b) Media hospitalización: entre quince e trinta días. 

c) Curta hospitalización: menos de quince días. 

O alumnado de longa e media hospitalización será quen reciba atención educativa en 

coordinación co centro de orixe, mentres que o de curta hospitalización poderá realizar no 

centro hospitalario actividades educativas de carácter xeral. 
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A consellería con competencias en materia de educación establecerá convenios cos centros 

hospitalarios para garantir, cando proceda, a atención educativa do alumnado hospitalizado 

neles. 

Será destinatario de atención educativa domiciliaria o alumnado escolarizado en centros 

sostidos con fondos públicos 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. 

A autorización da atención educativa domiciliaria correspóndelle á Administración educativa, de 

acordo co procedemento que se estableza. A consellería con competencias en materia de 

educación determinará os recursos específicos que garantan a continuidade do proceso 

educativo do alumnado que precise atención educativa hospitalaria ou domiciliaria, así como os 

criterios e procedementos para a súa atención e a coordinación interprofesional. 

d) Flexibilización da duración do período de escolarización 

A escolarización do alumnado en centros docentes ordinarios poderá prolongarse un ano máis, 

sen menoscabo do disposto no artigo 28.5 da LOMCE, segundo o cal, o alumno ou a alumna 

poderá repetir o mesmo curso unha soa vez, e dúas veces como máximo dentro da etapa. 

Cando esta segunda repetición deba producirse en terceiro ou cuarto curso, prolongarase un 

ano o límite de idade ao que se refire o apartado 2 do artigo 4 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de 

maio. Excepcionalmente, un alumno ou unha alumna poderán repetir unha segunda vez en 

cuarto curso, se non repetiron nos cursos anteriores da etapa. A alumnado con sobredotación 

intelectual poderá reducir nun ano o tempo de permanencia na etapa se non lle foi aplicada 

esta medida na etapa anterior.  

e) Programas de mellora da aprendizaxe e do rendemento 

Os programas de mellora da aprendizaxe e do rendemento constitúe unha medida de atención 

á diversidade que se pode desenvolver a partir do segundo curso da educación secundaria 

obrigatoria, segundo o procedemento establecido pola consellería con competencias en 

materia de educación. 

Nos devanditos programas utilizarase unha metodoloxía específica a través da organización de 

contidos, actividades prácticas e, de ser o caso, de materias diferentes ás establecidas con 

carácter xeral, coa finalidade de que os alumnos e as alumnas poidan cursar o cuarto curso 

pola vía ordinaria e obteñan o título de graduado en educación secundaria obrigatoria. 

Estes programas irán dirixidos preferentemente a alumnos e alumnas que presenten 

dificultades relevantes de aprendizaxe non imputables á falta de estudo ou esforzo. 



PLAN DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE  - IESP A CACHADA 
 

 22 

2018 

O equipo docente poderalles propor aos pais, ás nais ou aos/ás titores/as legais a 

incorporación a un programa de mellora da aprendizaxe e do rendemento dos/das alumnos/as 

que repetisen cando menos un curso en calquera etapa e que, logo de cursado o primeiro 

curso de educación secundaria obrigatoria, non estean en condicións de promoción ao 

segundo curso, ou que logo de cursar o segundo curso non estean en condicións de promoción 

ao terceiro. O programa desenvolverase ao longo dos cursos segundo e terceiro no primeiro 

suposto, ou só en terceiro curso no segundo suposto. 

Os alumnos e as alumnas que, cursando terceiro curso de educación secundaria obrigatoria, 

non estean en condicións de promoción ao cuarto curso poderán incorporarse 

excepcionalmente a un programa de mellora da aprendizaxe e do rendemento para repetir 

terceiro curso. 

Cada programa deberá especificar a metodoloxía, a organización dos contidos e das materias 

e as actividades prácticas que garantan o logro dos obxectivos da etapa e a adquisición das 

competencias que permitan ao alumnado a promoción a cuarto curso ao finalizar o programa, e 

obter o título de graduado en educación secundaria obrigatoria. Ademais, potenciarase a 

acción titorial como recurso educativo que poida contribuír dun xeito especial a emendar as 

dificultades de aprendizaxe e a atender ás necesidades educativas do alumnado. 

A avaliación do alumnado que curse un programa de mellora da aprendizaxe e do rendemento 

terá como referente fundamental as competencias e os obxectivos da educación secundaria 

obrigatoria, así como os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe avaliables. 

En todo caso, a súa incorporación requirirá a avaliación tanto educativa como psicopedagóxica, 

a través de informe do equipo docente e do ditame emitido polo Departamento de Orientación, 

e realizarase despois de oídos/as os/as propios/as alumnos/as, e os seus pais ou as súas nais 

ou titores/a 

h) Agrupamentos específicos 

Trátanse de reforzos transitorios que permiten en determinadas áreas constituír un grupo 

específico con alumnos/as de distintos grupos do mesmo nivel que presentan características 

similares e que en todo caso, teñen dificultades para seguir o ritmo ordinario do grupo clase. 

Están destinados ao alumnado escolarizado no primeiro ciclo da ESO e que presentan atraso 

académico xeneralizado ou que tendo cursado ese curso non alcanzaran os obxectivos 

mínimos e que esta medida organizativa de atención a diversidade se considere esencial para 

garantir a eficacia da súa permanencia un ano máis no curso. Os agrupamentos específicos 

poderán facerse nunha das áreas de Lingua e Literatura, e en Matemáticas, así como en 

Bioloxía e Xeoloxía e en Ciencias Socias, Xeografía e Historia.  

O alumnado proposto para cursar algunha materia en grupos específicos deberá contar cun 

informe individualizado elaborado polo profesorado titor, en colaboración co Departamento de 
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Orientación.  Deberá ser autorizado polo Servizo de Inspección. Ó remate do curso escolar 

elaborarase outro informe individualizado, no que indicará a efectividade desta medida, así 

como a proposta sobre a continuidade ou non dela.   

A familia ou representantes legais deberán estar informados a través do profesorado titor 

correspondente.   

g) Fragmentación dos cursos 3º e 4º de ESO 

Cando as necesidades de apoio específico así o xustifiquen, poderase autorizar 

excepcionalmente a fragmentación dos cursos terceiro e cuarto de ESO. Consecuentemente, o 

alumnado cursará algún destes niveis en dous cursos académicos. O primeiro ano cursará 

unhas determinadas materias e o segundo ano as restantes,  recibindo o resto do tempo o 

apoio individualizado e especializado ás súas necesidades educativas específicas. Seguirase 

un procedemento que implica un informe que xustifique a necesidade da medida, a 

conformidade expresada polos pais ou titores legais, fotocopia compulsada do expediente 

académico e a proposta de adaptación do currículo. 

h) Atención educativa ao alumnado procedente do estranxeiro  

A determinación das necesidades de cada alumno ou alumna farase a través da avaliación 

inicial que se debe realizar con carácter xeral no momento da incorporación ao sistema 

educativo, segundo o establecido nos artigos 13º e 17º da Orde do 27 de decembro de 2002, 

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

fondos públicos do alumnado de ensino non universitario con necesidades educativas 

especiais (DOG do 30 de xaneiro de 2003). 

Os centros poderán organizar grupos de adquisición de linguas e/ou de adaptación da 

competencia curricular nas condicións establecidas nas seccións segunda e terceira da Orde 

do 20 de febreiro de 2004, pola que se establecen as medidas de atención específica ó 

alumnado procedente do estranxeiro. Cando tales grupos non poidan ser conformados, este 

alumnado deberá incorporarse ás medidas de atención á diversidade que cada centro poña en 

marcha, logo do informe da xefatura do Departamento de Orientación, quen proporá a 

incorporación a aquelas medidas que resulten máis adecuadas para cada alumno ou alumna. 

Todo o alumnado procedente do estranxeiro que se atope nunha situación de desfase 

curricular e/ou de descoñecemento de calquera das linguas oficiais da nosa Comunidade 

Autónoma deberá seguir un programa específico personalizado ata que o progreso na súa 

competencia curricular así o aconselle. É responsabilidade do departamento que corresponda 

elaborar cada programa específico personalizado, en función das necesidades determinadas 

pola avaliación inicial de cada alumno ou alumna. O seguimento do progreso do alumnado será 

responsabilidade do profesorado que imparta a área no curso no que cada alumno u alumna 

estea matriculado. 
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Cando un alumno ou alumna procedente do estranxeiro se incorpore ao longo do curso será 

atendido, dentro do posible, polo profesorado con horario incompleto. 

Grupos de adquisición das linguas:  

• Esta medida estará dirixida ao alumnado que descoñeza completamente ambas 

linguas oficiais de Galicia. 

• Son agrupamentos flexibles que teñen por finalidade, a través da atención 

individualizada, o impulso da formación inicial específica nas linguas vehiculares, de 

maneira que se posibilite a súa plena incorporación nas actividades de aprendizaxe 

pertencentes ao curso no  que se atopa escolarizado. 

• O alumnado poderá formar parte destes grupos un tempo máximo dun trimestre, si ben 

a inspección educativa poderá autorizar a ampliación excepcional de ese período. En 

todo caso, o alumnado incorporarase plenamente ao seu  grupo ordinario no momento 

en que a xunta de avaliación considere superadas as súas necesidades educativas 

debidas ao descoñecemento das linguas. 

• O alumnado que forme parte dun grupo de adquisición das linguas deberá pertencer a 

unha mesma etapa educativa, sen necesidade de que estea escolarizado no mesmo 

curso ou ciclo. O horario semanal máximo de pertenza a un grupo de adquisición das 

linguas será de vinte e catro sesións. Asemade, este horario deberase ir reducindo 

progresivamente a medida que o alumnado vaia progresando no dominio da lingua 

vehicular de aprendizaxe. 

• Coa finalidade de facilitar a integración escolar e social do alumnado, permanecerán co 

seu grupo ordinario de referencia nas materias de educación física, música e 

educación plástica e visual, así como na sesión de titoría. 

• O profesorado encargado pertencerá preferentemente ás especialidades de tipo 

lingüístico. 

Grupos de adaptación de la competencia curricular: 

• Esta medida estará dirixida ao alumnado que presente un desfase curricular de dos ou 

máis cursos con respecto ao que lle correspondería por  idade. 

• Son agrupamentos flexibles que terán por finalidade, a través de atención 

individualizada, o progreso na competencia curricular, de maneira que se lle posibilite a 

plena incorporación nas actividades de aprendizaxe pertencentes ao curso no que se 

atope  escolarizado. 

• A permanencia nestes grupos levarase a cabo nunha fracción da xornada escolar, 

principalmente coincidindo coas materias de carácter instrumental, podéndose alongar 

a todo o ano escolar. No obstante, o alumnado deberase incorporar plenamente ao seu 

grupo ordinario no momento en que a xunta de avaliación considere superadas as súas 

necesidades educativas debidas ao desfase curricular. 
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•  O alumnado que forme parte do  grupo de adaptación da competencia curricular 

deberá pertencer á mesma etapa educativa, sen necesidade de que pertenza  ao 

mesmo curso o ciclo. 

• O horario semanal máximo de permanencia no grupos será de dez sesións. Asemade, 

en ningún caso o desenvolvemento das actividades do grupo de adaptación da 

competencia curricular poderá abarcar a totalidade do horario semanal de cada unha 

das materias coas que coincide. 

• O profesorado encargado dos grupos de adaptación da competencia curricular 

pertencerá preferentemente a algunha das especialidades que correspondan ás 

materias obxecto de reforzo desa competencia. 

•  O profesorado que interveña nos grupos de adaptación da competencia curricular 

asistirá ás sesións de avaliación do seu alumnado. Sen embargo, a emisión das 

cualificacións corresponderá ao profesorado do grupo ordinario, tendo en conta a 

información que se proporcione. 

 

 

5.- ATENCIÓN AO ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICA S DE 

APOIO EDUCATIVO (ACNEAE) 

A atención educativa ao alumnado con necesidades educativas específicas estará integrada na 

actividade normal da aula e será responsabilidade do profesorado de cada materia. O 

profesorado  titor será o responsable de coordinar as medidas de atención ós alumnos/as con 

necesidades específicas de atención educativa (ACNEAE)  do seu grupo de titoría.   

Para o cumprimento destas funcións tanto o profesorado da materia como o profesorado titor, 

contarán co apoio e asesoramento do Departamento de Orientación, especialmente do 

profesor/a de Pedagoxía Terapéutica e Audición e Linguaxe e da profesora de Psicoloxía.   

Os profesores e profesoras que reciban algún tipo de apoio na atención ós seus alumnos 

establecerán un protocolo de actuación que inclúa un horario de  coordinación co departamento 

de orientación  para a programación, seguimento e avaliación destas actividades e un 

seguimento  do material que se está empregando co alumno (libro de reforzo, libreta, fichas...). 

As finalidades que o profesionais implicados na atención educativa a este tipo de alumando 

deben intentar acadar son as seguintes: 

• Dar continuidade á atención educativa dos alumnos e das alumnas con necesidades 

educativas específicas entre a etapa de educación primaria e a etapa de educación 

secundaria. 

• Adquirir as aprendizaxes básicas relativas á comprensión e expresión oral e escrita, cálculo 

mental e resolución de problemas. 
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• Contribuír a elaborar a programación curricular adaptada ou diversificada, na medida do 

posible será o máis parecida á da aula,  a fin de que o alumnado non perda o referente 

curricular. 

• Favorecer as aprendizaxes curriculares necesarias para a inclusión curricular do alumnado 

na programación de aula e para a consecución das competencias clave e dos obxectivos 

educativos da etapa. 

As intervencións cos  ACNEAE estarán guiadas polo principio de normalización e tenderán á 

máxima integración posible, isto implica: 

• Currículo ordinario, ata onde sexa posible.  

• Aula ordinaria como referencia.  

• Titor/a como eixe.   

5.1.- AVALIACIÓN PSICOPEDAGÓXICA 

A intervención psicopedagóxica partirá, en todo caso, da identificación e valoración das NEE 

polos  profesionais cualificados, a saber: 

• Valoración ordinaria polo profesorado de materia. 

• Valoración psicopedagóxica por parte do departamento de orientación 

• Valoración sociopsicopedagóxica e interdisciplinar polos servizos específicos necesarios, 

segundo o caso. 

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 fundamentar as 

correspondentes propostas e decisións. 

A avaliación psicopedagóxica é competencia e responsabilidade da xefatura do departamento 

de orientación, coa colaboración, de ser o caso, dos equipos de orientación específicos. A súa 

realización axustarase ao establecido pola consellería con competencias en materia de 

educación. En todo caso, deberá realizarse unha avaliación psicopedagóxica previa ao ditame 

de escolarización. 

O departamento de orientación deberán deseñar e elaborar os correspondentes protocolos de 

demanda de avaliación psicopedagóxica. A orientadora, en colaboración co profesor/a titor/a e 

si é necesario con todo o profesorado implicado na educación do alumno/a, realizará a 

avaliación psicopedagóxica de todos alumnos/as que presenten posibles NEE. A partir desta 

valoración (nunha reunión conxunta: Xefa  de Estudos, Orientadora, Titor e Profesores das 

áreas) decidirase a medida máis adecuada para este alumno/a.   
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5.2.- INFORME PSICOPEDAGÓXICO 

 Os resultados e conclusións da avaliación psicopedagóxica recolleranse nun informe 

psicopedagóxico no cal deberán figurar a situación evolutiva e educativa da alumna ou alumno, 

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

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

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

xuntarase á documentación que conforma o expediente escolar da alumna ou alumno. 

As nais, pais ou titores e titoras legais do alumnado deberán ser informados dos resultados das 

avaliacións psicopedagóxicas e das medidas propostas, e terán dereito a obter copia do 

informe psicopedagóxico. 

A atención educativa comezará tan pronto como se aprecien circunstancias que aconsellen tal 

atención, reflectidas no informe psicopedagóxico, calquera que sexa a súa idade, pero sempre 

atendendo aos recursos dispoñibles no centro. 

Favorecerase a participación da familia e dos representantes legais nas decisións que afecten 

ao alumnado con NEE.  

O profesorado titor, coa colaboración da orientadora, informará ás familias sobre as medidas 

que se van a levar a cabo co seu fillo/a.     

5.3.-DITAME DE ESCOLARIZACIÓN. 

O ditame de escolarización para o alumnado con necesidade específica de apoio educativo 

realizarase no caso de que se consideren necesarios recursos extraordinarios de atención 

educativa ou ben unha modalidade de escolarización distinta da ordinaria, nas seguintes 

situacións:  

a) Alumnado de nova incorporación ao sistema educativo.  

b) Alumnado que comeza un novo tipo de ensinanzas.  

c) Alumnado para quen se propón un cambio na súa modalidade de escolarización.  

d) Outras situacións de carácter excepcional que a Administración educativa considere.  

 A elaboración do ditame de escolarización corresponderá á xefatura do Departamento de 

Orientación do centro en que está escolarizada a alumna ou o alumno ou para o cal solicita a 

súa escolarización por primeira vez, quen poderá contar, de ser o caso, coa colaboración do 

equipo de orientación específico correspondente. No caso de cambio de centro escolar, pero 

dentro do mesmo tipo de ensinanzas, revisarase o último ditame de escolarización e non será 

necesario elaborar un novo ditame agás que haxa circunstancias que así o requiran ou que o 
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dito traslado supoña, tamén, un cambio na modalidade de escolarización. A revisión e, de ser o 

caso, elaboración dun novo ditame correspóndelle á xefatura do Departamento de Orientación 

do centro que recibe a solicitude de escolarización, que requirirá ao centro de procedencia, a 

través das respectivas direccións, a información escrita que corresponda.  

Cando sexa necesario modificar a modalidade de escolarización dun alumno ou dunha alumna 

ou cando circunstancias especiais así o aconsellen, ademais do ditame de escolarización que 

elabore a xefatura do Departamento de Orientación do centro correspondente, a xefatura 

territorial de Educación poderá requirir ao equipo de orientación específico a elaboración dun 

ditame complementario ao emitido pola xefatura do Departamento de Orientación do centro 

educativo. 

6.- ATENCIÓN A OUTRAS FONTES DE DIVERSIDADE 

• Alumnado menor sometido a medidas de responsabilidade penal. 

A escolarización do alumnado menor de idade a quen, por decisión xudicial, se lle impoñan 

medidas que afectan a súa escolarización realizarase de acordo co establecido no artigo 7 da 

Lei orgánica 5/2000, do 12 de xaneiro, reguladora da responsabilidade penal dos menores. En 

todo caso, respectarase o dereito á educación do alumnado en idade de escolarización 

obrigatoria. 

• Alumnado sometido a medidas de protección e tutela. 

A consellería con competencias en materia de educación desenvolverá accións de carácter 

compensatorio destinadas ao alumnado sometido a medidas de protección e tutela, 

asegurando o seu acceso e permanencia no sistema educativo. Na súa atención, propiciará a 

subscrición de convenios de colaboración e protocolos de actuación con outras administracións 

ou entidades sen ánimo de lucro, co fin de garantir o cumprimento destas medidas. 

A escolarización do alumnado sometido a medidas de protección e tutela realizarase de 

conformidade co procedemento establecido con carácter xeral; este alumnado será 

considerado como alumnado con necesidade específica de apoio educativo por condicións 

persoais ou de historia escolar. O centro docente debe adoptar as medidas de atención á 

diversidade que procedan, para asegurar o seu proceso educativo. 

A consellería con competencias en materia de educación garantiralle ao alumnado asignado a 

familias acolledoras unha praza escolar no centro educativo en que se escolarice outro 

alumnado dependente desas mesmas familias, fillas ou fillos ou outro alumnado acollido, 

sempre que no centro se impartan as ensinanzas que lle corresponde cursar. 

Cando as medidas de protección e tutela supoñan un cambio de centro escolar, a súa 

tramitación e resolución levarase a cabo con carácter urxente. 
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• Alumnado afectado por medidas de violencia de xénero e/ou acoso escolar. 

A consellería con competencias en materia de educación asegurará, dentro do seu ámbito 

competencial e de acordo co establecido no artigo 17 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega 

para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, a escolarización inmediata do 

alumnado que se vexa afectado por cambios de centro derivados de situacións de violencia de 

xénero. Así mesmo, o centro educativo prestará atención especial á inclusión e normalización 

do dito alumnado. Nos casos en que sexa necesario un cambio de centro por motivos de 

violencia ou acoso escolar, garantirase a escolarización inmediata do alumnado afectado. 

• Alumnado pertencente a familias itinerantes. 

Será destinatario desta atención aquel alumnado que, por razóns de itinerancia da súa familia, 

non poida asistir ao mesmo centro educativo de xeito continuado. A consellería con 

competencias en materia de educación facilitará a escolarización deste alumnado nos centros 

do contorno onde itinere a súa familia ou representantes legais, nas condicións establecidas 

con carácter xeral para todo o alumnado e coas medidas de atención á diversidade que 

procedan, co fin de garantir a continuidade do seu proceso de aprendizaxe. O cambio, por 

razóns de itinerancia, dun centro educativo ao outro realizarase segundo o establecido para os 

traslados de centro, polo que o centro de orixe deberá facilitar ao centro de destino, logo de 

petición deste, a información pertinente. 

• Atención educativa a mozas embarazadas. 

A consellería con competencias en materia de educación, en cumprimento do establecido no 

artigo 5 da Lei 5/2010, do 23 de xuño, pola que se establece e regula unha rede de apoio á 

muller embarazada, arbitrará as actuacións ou medidas de apoio necesarias para facer posible 

a continuación dos estudos por parte da menor embarazada e, se é o caso, do futuro pai en 

idade de escolarización obrigatoria, de forma compatible coas esixencias derivadas do 

embarazo e coas obrigas da maternidade e da paternidade. O centro educativo deberá 

proporcionar ás menores embarazadas que cursen estudos de ensino obrigatorio e 

postobrigatorio a adecuación dos procesos de ensino e aprendizaxe ás súas necesidades 

durante o seu embarazo e nos dous anos seguintes ao parto, nos termos que estableza a 

consellería con competencias en materia de educación. A menor de idade durante o proceso 

de xestación e, posteriormente, no caso de que se faga cargo da atención da súa filla ou fillo, 

terá dereito a ser autorizada, pola Administración educativa, para asistir intermitentemente ao 

centro en que está escolarizada, de acordo coas súas necesidades. Este dereito esténdese ao 

pai menor de idade que xustifique un comportamento de paternidade responsable. 

7.- XUSTIFICACIÓN LEGAL 

Entre os referentes legais máis salientables, destacamos os seguintes: 
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A nivel estatal  temos: 

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

• Lei Orgánica 8/2013, para a mellora da Calidade Educativa (LOMCE). 

• Orde ECD/65/2015 do 21 de xaneiro, polo que se describen as relacións entre 

competencias, os contidos e os criterios de avaliación de educación primaria, ESO e 

bacharelato. 

A nivel autonómico debemos atender aos seguintes referentes legais:  

• Decreto 120/98 que regula a orientación educativa e profesional en Galicia.  

• Decreto 229/2011, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos 

centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. 

• Decreto 86/2015, do 35 de xuño, polo que se establece o currículo de educación 

secundaria obrigatoria. 

• Orde do 6 de outubro de 1995, pola que se regulan as adaptacións do currículum nas 

ensinanzas de réxime xeral. 

• Orde do 31 de outubro de 1996 pola que se regula a avaliación psicopedagógica dos 

alumnos e alumnas con necesidades educativas especiais que cursan ensinanzas de 

réxime xeral, e se establece o procedemento e os criterios para a realización dos 

dictame de escolarización. 

• Orde do 24 de Xullo de 1998 desenvolve o Decreto 120/98. 

• 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. 

• Orde do 20 de febreiro de 2004, pola que se establecen as medidas de atención 

específica para o alumnado procedente do estranxeiro. 

• Orde do 30 de Xullo de 2007 pola que se regulan os programas de diversificación 

curricular na educación secundaria obrigatoria. 

• Orde do 6 de setembro de 2007, (art.5, f: Exención da segunda lingua estranxeira 1º E 

2º ESO)  pola que se desenvolve  implantación da educación secundaria obrigatoria na 

Comunidade Autónoma de Galicia. 

• Orde do 12 de marzo de 2013, pola que se desenvolve o procedemento para a 

admisión de alumnado en centros docentes que imparten ensinanzas de 2º ciclo de 

educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria e de bacharelato 

reguladas na LOE. 

• Circular 10/2010 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 

Educativa 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. 
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8.- DETERMINACIÓN DOS CRITERIOS PARA A ORGANIZACIÓN  E 

DISTRIBUCIÓN DOS RECURSOS E A APLICACIÓN DAS MEDIDA S 

PROPOSTAS  

Dende a  nosa  autonomía organizativa, pedagóxica e de xestión, distribuiremos e 

organizaremos os recursos segundo os criterios que se relacionan: 

• Priorizarase a atención ao alumnado con necesidades educativas específicas en 

función da significatividade das mesmas, e segundo o indicado no Informe 

Psicopedagóxico. 

• Partiremos de medidas de atención á diversidade ordinarias e só, cando sendo 

necesarias sexan insuficientes, aplicaremos as medidas de carácter máis 

extraordinario. 

• Si un alumno ou alumna é obxecto dalgunha MAD e observamos que non  está 

rentabilizando a medida por conduta disruptiva, desmotivación ou outras problemáticas, 

a xefatura de estudos co asesoramento de departamento de orientación, propoñerá 

algunhas das medidas artelladas na Normativa de Organización e Funcionamento 

(NOF) de centro e, en todo caso, acordaranse outras medidas de atención educativa 

segundo os recursos dispoñibles.  

• Nas intervencións específicas de PT e Al, o grupo de alumnos e alumnas non excederá 

os cinco membros, agás algunha situación excepcional.  

• Como norma xeral, para a proposta, deseño e implementación das MAD,  atenderase 

ao protocolo disposto para cada medida no presente  Plan de Atención á Diversidade. 

9.- MECANISMOS DE COORDINACIÓN E COLABORACUIÓN INTE RNOS, 

ASÍ COMO COS CENTROS ADSCRITOS 

9.1.- MECANISMOS DE COORDINACIÓN E COLABORACIÓN INT ERNOS 

 
Para que un alumno ou alumna sexa obxecto dalgunha medida de atención á diversidade ten 

que ser previamente derivado ao departamento de orientación por ser o responsable da 

realización da avaliación psicopedagóxica, de ser o caso, e de propoñer as posibles medidas 

de atención á diversidade. 

Os procedementos para esa derivación poden desenvolverse de tres maneiras:   
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1.- Por iniciativa do propio departamento de orientación (DO)  cando se detecten NEE a través 

da análise do expediente académico do alumno/a, da participación nas Xuntas de Avaliación, 

especialmente na inicial, ou a través de programas de detección de NEE.   

2.- Por iniciativa do profesorado de materia, do titor  ou titora ou de calquera membro do equipo 

docente. Neste caso, a demanda canalizarase a través do titor/a ou do propio profesorado da 

materia correspondente que deberá manter unha reunión coa orientadora sobre as 

necesidades e características do alumno/a. 

3.- Por iniciativa da familia que deberá solicitar cita ao departamento de orientación e  

describirá o motivo da demanda, así como realizar unha entrevista semiestructurada coa 

orientadora. 

Sen prexuízo  do anterior, o mecanismo de coordinación privilexiado e natural para propor ao 

alumnado para algunha medida  de atención á diversidade serán as catro xuntas de avaliación  

ordinarias, deixando constancia de todas as propostas nas Actas de Avaliación. 

 

A xefatura de estudos cando así o considere oportuno, logo de escoitar ao departamento de 

orientación ou a algún membro do equipo docente dun grupo-clase, poderá convocar unha 

reunión de coordinación ou de intervención, segundo o caso. 

 

Como mecanismos funcionais e internos que garantirán a optimización do PAD atopámonos 

cos seguintes: 

• Condicións espazo-temporais axeitadas e flexibles. 

• Cumprimento dos horarios. 

• Seguimento titorial. 

• O coñecemento de información relevante (persoal, social, académica ou familiar) sobre 

o alumnado obxecto dalgunha medida específica de atención. 

• Colaboración, seguimento, asesoramento e dinamización do DO.   

•  Supervisión e revisión da CCP (nas reunións mensuais ). 

• Supervisión e revisión da XE. 

• Apoio e complemento do EOE. 

• Coordinación coas familias.  

• Reunións de coordinación docente: 

� Reunións de coordinación profesorado de materia. Profesorado 

especialista de PT e /ou AL. 

� Nas reunións do DO, tanto nas trimestrais de todo o departamento como 

nas semanais dos membros destinados no propio centro, sendo a 

asistencia obrigatoria (Orde do 24 de xullo do 98). 

� Nas reunións de coordinación do profesor titor co DO. 

� Nas reunións de Claustro e de Consello Escolar. 
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� Nas reunións de profesores por ciclos, niveis ou departamentos didácticos. 

� Nas sesións de avaliación establecidas na programación xeral anual. 

• Difusión e aplicación do PAD e  do Protocolo de atención ao alumnado con DEA  e 

TDHA. 

• Difusión e aplicación dos protocolos de actuación EDUCONVIVES: 

� Protocolo de atención educativa domiciliaria. 

� Protocolo de atención ao alumnado con TDAH e DEA. 

� Protocolo de protección de datos. 

� Protocolo de detección e tratamento do acoso escolar e ciberacoso. 

� Protocolo de emerxencias sanitarias. 

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

ámbito educativo. 

 

9.2.- MECANISMOS DE COORDINACIÓN E COLABORACIÓN EXT ERNOS 

• CORDINACIÓN COS CENTROS ADSCRITOS 

Seguiremos un protocolo de recollida de información do alumnado de nova incorporación 

ao centro procedente dos colexios de primaria adscritos, que se realizará no mes de xuño e 

xullo: 

• O departamento de orientación manterá unha reunión individual co profesorado titor e 

co especialista en orientación dos centros adscritos. Remitiralles a documentación que 

terán que cumprimentar para propor ao alumnado exento de segunda lingua 

estranxeira, así como o modelo de informe de transición primaria-secundaria que 

deberán empregar porque así foi aprobado na reunión intercentros mantida polas 

direccións e polas xefas dos departamentos de orientación. Na medida do posible, e 

logo da realización/revisión das avaliacións psicopedagóxicas,  valorando a situación 

evolutiva e educativa actual do alumnado, procederase a determinar como se 

continuará coas MAD que viñan recibindo. 

• Análise do historial académico e dos informes de fin de  etapa por parte do Equipo 

Directivo e do Departamento de Orientación de cara a obter a información pertinente 

para a formación dos novos grupos de forma equilibrada conforme aos criterios 

pedagóxicos e organizativos aprobados na CCP.  

• Construción dunha grella en EXCEL que permita facer unha primeira análise á 

situación académica actual de todo este alumnado  e que pasará a ser un recurso 

ineludible no proceso de avaliación inicial. 

 

• COLABORACIÓN CON ENTIDADES, ASOCIACIÓNS E OUTRAS OR GANIZACIÓNS 

• Esta colaboración é fundamental de cara á prevención, detección temperá e 

intervención educativa co alumnado, establecendo protocolos comúns de actuación e 
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favorecendo o intercambio de información e a difusión de boas prácticas. Neste senso, 

atenderemos aos convenios entre a Consellería en materia educativa e as 

organizacións que traballan cos ACNEAE (BATA, ASPANAES, ASAC...) 

• Coordinación con institucións do entorno, co obxectivo de garantir a conexión e 

continuidade das colaboracións que se viñan dando en anos anteriores e que permitan 

optimizar a atención educativo a todas as fontes de diversidade: Concello, Centro de 

Saúde, Servicios Sociais,  Asociacións, Servicios de Orientación do ámbito laboral, etc. 

• PARTICIPACIÓN E COLABORACIÓN COAS FAMILIAS 

• As nais, pais ou titores e titoras legais do alumnado deberán compartir o esforzo 

educativo, participando e colaborando nas decisións que afecten á escolarización e 

aos procesos educativos do alumnado. Neste senso, as  titorías de Pais/Nais 

promoverán a implicación das nais, pais ou titores e titoras legais do alumnado en 

todas aquelas medidas destinadas ao desenvolvemento integral do alumnado, 

particularmente nos ámbitos referidos á mellora da autonomía, esforzo, autoestima, 

participación e convivencia. En todo caso, trasladarase a información dada polo resto 

de membros do equipo docente a través dos informes internos do SIXA ou dos 

resultados das avaliacións. Cando se estime necesario un avance na progresión 

persoal ou académica do  alumno ou da alumna, marcaranse os compromisos 

pedagóxicos a cumprir. 

•  As nais, pais ou titores e titoras legais do alumnado deberán colaborar no proceso de 

avaliación inicial do alumnado así como no das posibles avaliacións psicopedagóxicas, 

aportando toda a información útil para o diagnóstico educativo.  

• O DO promoverá a posta en marcha de programas familia-escola e/ou das medidas 

que correspondan para que as nais, pais ou titores e titoras legais do alumnado reciban 

información e asesoramento que os axuden no seu labor educativo, faciliten a 

comunicación co profesorado e potencien a participación na vida dos centro. 

• A través dos  Espazos Familias (EFs) posibilitamos espazos de información, formación 

e reflexión coas familias sobre a tarefa educativa que se realiza cos fillos e fillas. 

Entendemos o EF como unha forma de participación directa, de carácter preventivo e 

que permite a colaboración funcional e especializada coas familias. Pretendemos 

caracterizalo como un grupo de aprendizaxe, aberto e ao servizo da comunidade que 

pretende programar actividades en base a unhas necesidades compartidas, comunicar 

e informar dentro dun proceso de interacción e promover a aprendizaxe familiar con 

expertos. 

 

• O DO facilitará a formación e orientación ás familias dos ACNEE sobre os recursos de 

apoio existentes na zona. 
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10.- O SEGUIMENTO E A AVALIACIÓN COMO PROCESOS DE MELLOR A. 

A avaliación do Plan de Xeral de Atención á Diversidade terá carácter formativo, polo que 

contemplará momentos distintos pretendendo así favorecer unha avaliación global. 

a) Avaliación inicial : recollida de datos para a detección de necesidades, realizada a través 

das suxestións aportadas nas reunións do DO, da CCP, dos departamentos didácticos, da 

aplicación de distintos instrumentos e, en todo caso, do protocolo de recollida de información 

do alumnado de nova incorporación ao centro e do protocolo seguido na avaliación inicial. 

b) Avaliación continua : trátase do seguimento da implementación do plan de orientación e da 

programación xeral anual. Teremos que recoller información das reunións mencionadas no 

apartado 9. A través do seguimento obtemos información relativa ó proceso para a 

reconstrución do coñecemento teórico e práctico, permitíndonos reflexionar sobre aspectos 

como os obxectivos, contidos, estratexias de intervención, o clima social do centro, etc... Sen 

dúbida toda este proceso de avaliación do plan ofrécenos información que ilumina os 

problemas e necesidades do alumnadp, da comunidade educativa e as nosas propias, en orde 

á construción do noso coñecemento profesional, e por tanto, orienta as decisións que debemos 

tomar durante a propia intervención e unha vez rematada esta. En efecto, durante todo o 

proceso e por parte de tódolos responsables – avaliación compartida-, iranse recollendo 

informacións e suxestións que permitan reorientar o Plan, tendo en conta ademais as 

observacións do equipo directivo, do profesorado en xeral, así como do alumnado e das súas 

familias. 

Cómpre recordar que lle corresponde ó Xefe de Estudios "coordinar e velar pola execución de 

actividades de carácter académico e de orientación do profesorado e alumnado" (D.324/96). 

c) Avaliación final:  adopta unha función tanto sumativa, para analizar a consecución dos 

obxectivos, como formativa, retroalimentando a nosa programación á vista do conseguido e 

tomar as decisións oportunas para a mellora do propio proceso.  

 Esta avaliación faise tendo en conta os seguintes criterios de avaliación: 

� Grao de consecución dos obxectivos.  

� Enumeración das actuacións, medidas e programas  realizadas e o seu grado de 

eficacia e cumprimento. 

� Unha síntese reflexiva sobre os logros conseguidos. 

� Adecuación dos contidos e actividades para a consecución dos obxectivos. 

�  Adecuación dos materiais e recursos empregados. 

� Participación  e calidade da mesma do alumnado. 

� Participación  e calidade da mesma do profesorado e dos titores. 

� Participación e calidade da mesma dos órganos de goberno e de  coordinación. 

� Participación e calidade da mesma das institucións e servicios do entorno. 

� Colaboración e implicación  das familias. 
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� Os factores que influíron nas dificultades. 

� Os aspectos que será preciso modificar e mellorar. 

� As propostas de innovación necesarias. 

En relación ós instrumentos de avaliación empregados, estes son os seguintes, tendo en conta 

que utilizaremos unha metodoloxía mixta (técnicas cualitativas e cuantitativas): 

• Observación participante e rexistrada. 

• Entrevistas abertas e semiabertas. 

• Cuestionarios. 

• Análise de documentos (expedientes, documentos do propio centro, etc.). 

• Diarios de aula. 

• Análise de resultados das avaliacións ordinarias e extraordinaria. 

• Análise dos casos de absentismo escolar, fracaso escolar e abandono escolar temperá. 

A valoración global das accións e programas realizados reflectirase na memoria final, na que 

se indicará o nivel de consecución dos obxectivos previstos no PAD, as dificultades atopadas e 

as modificacións introducidas, así como as conclusións e as propostas de mellora que 

deberemos  incorporar ao plan do curso seguinte. A redacción da Memoria Final correspóndelle 

á xefa do  DO, que, unha vez elaborada, deberá entregala ao equipo directivo para a súa 

inclusión na Memoria Final do centro (Art .15 da Orde del 24 de xullo do 98) 
                                                                             

  


