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INTRODUCIÓN 

Unha das nosas primeiras sinais de identidade son as referidas a atención 

personalizada ao alumnado e o coidado especial de aquel que tiña problemas de 

aprendizaxe do tipo que sexa e sexan cales sexan as razóns. É por iso que damos moita 

importancia a este apartado incluído no PEC. 

OBXECTIVOS 

• Conseguir que todo o noso alumnado chegue aos seus obxectivos académicos. 

• Asegurar que todo o alumnado acade o grao máximo das súas capacidades, das 

competencias clave e dos obxectivos da ESO. 

• Promover a plena integración do alumnado no centro e no medio no que vive. 

• Determinar pautas de actuación educativa para alumnado con NEE do centro. 

• Avaliar as necesidades de alumnos con fracasos nas aprendizaxes. 

• Organizar as respostas educativas dos alumnos con NEE. 

• Promover a implicación das familias nas actividades de axuda e reforzo nos 

procesos de aprendizaxe. 

• Identificar as dificultades e as potencialidades educativas do alumnado con 

NEE. 

• Demandar información dos centros de procedencia do alumnado e analizar a 

información aportada. 

• Realizar unha valoración das necesidades do alumnado partindo da avaliación 

inicial. 

• Propoñer o plan de atención do alumnado (Apoio, Reforzo Educativo, 

Adaptación Curricular, Programas de mellora e Agrupamento Específico) 

segundo as súas necesidades. 

• Informar ós pais e nais do alumnado con NEE do modo de acceso ós recursos 

asistenciais e de tratamento dos que teñamos coñecemento. 

• Axudar ós pais e nais a comprender as aptitudes dos seus fillos e fillas, a 

aceptar a súa problemática e no seu caso aceptar as NEE. 

• Fomentar a titoría e a orientación como instrumentos para a prevención, 

detección e atención do alumnado con necesidade específica de apoio 

educativo. 

• Facer un seguimento continuado do Programa de mellora. 

• Cooperar no deseño e elaboración de reforzos pedagóxicos, adaptacións ou 

modificacións curriculares, creando materiais e propostas de actividades ao 

respecto. 

• Colaborar no seguimento e avaliación dos programas e adaptacións para 

alumnado que forma parte dos Agrupamentos Específicos. 

• Colaborar no seguimento e avaliación dos programas e adaptacións para 

alumnado con NEE. 
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• Colaborar na elaboración de programas de ampliación para o alumnado 

relevante e ben dotado. 

MEDIDAS ORDINARIAS. 

Son todas aquelas que facilitan a adecuación do currículo prescritivo, sen alteración 

significativa dos seus obxectivos, contidos e criterios de avaliación, ao contexto 

sociocultural do centro. 

A finalidade destas medidas é dar resposta ás diferenzas en competencia curricular, 

motivación, intereses, relación social, estratexias, estilos e ritmos de aprendizaxes para 

facilitar a consecución dos obxectivos e competencias establecidas nas distintas 

etapas. 

Adecuación da estrutura organizativa do centro (horarios, agrupamentos, espazos) e 

da organización e xestión da aula ás características do alumnado. 

• Os agrupamentos, a confección de grupos e horarios estableceranse de acordo 

cos principios: normalización e inclusión, equidade, igualdade de 

oportunidades e non discriminación, flexibilidade, interculturalidade e 

promoción da convivencia. 

• No primeiro claustro do curso serán aprobados os criterios pedagóxicos para a 

elaboración de horarios, así como a comunicación do número de grupos de 

cada materia. 

• No que respecta aos espazos, priorizarase a organización flexible da aula. 

Adecuación das programacións didácticas ao contorno e ao alumnado. 

No mes de setembro os xefes dos departamentos concretarán nas correspondentes 

programacións didácticas os elementos establecidos segundo a normativa vixente. 

Asi mesmo, cada profesor/a, unha vez feita unha avaliación inicial do grupo, adaptará a 

programación didáctica do seu departamento a cada grupo de alumnado en particular, 

podendo modificar os seguintes aspectos: 

 Obxectivos e contidos 

• Adecuando os obxectivos ás peculiaridades do alumnado do grupo. 

• Precisando cales son os obxectivos e contidos mínimos de cada unidade didáctica. 

• Seleccionando e priorizar aqueles contidos que sexan funcionais para o alumnado e 

que lle permitan aprender por si mesmo. 

• Establecendo secuencia de contidos que aseguren aprendizaxes básicos e 

coñecementos de maior complexidade para todos os estudantes. 
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 Metodoloxía 

Lograr unha estrutura de traballo que facilite ao máximo a construción de aprendizaxe 

por parte do alumnado é o obxectivo último. Para conseguir este propósito, o 

profesorado poderá establecer diferentes tipos de organización metodolóxicas dentro 

da aula para atender a diversidade: 

• Traballo en pequeno grupo para favorecer a relación entre o alumnado e a 

cooperación na abordaxe das tarefas. 

• Titorización nalgunhas actividades por un compañeiro/a da aula (aprendizaxe 

entre iguais). 

• Traballo individual co alumnado cando se entenda que é necesario para facilitar 

a continuación do proceso de aprendizaxe. 

Actividades 

• Diversidade de actividades. 

• Actividades secuenciadas segundo a súa dificultade. 

• Existencia de actividades de libre elección. 

• De reforzo (para todo o grupo como repaso ou para alumnado con dificultades 

de aprendizaxe). 

• De ampliación (para alumnado aventaxado). 

 Avaliación 

• Poñer a avaliación ao servicio do proceso de aprendizaxe. 

• Fomentar a autoavaliación. 

• Realizar unha avaliación inicial ao comezo do proceso de ensino-aprendizaxe. 

• Seleccionar técnicas e instrumentos de avaliación múltiples e variados na súa 

tipoloxía. 

• Diversidade nos elementos de cualificación: probas orais, proxectos, traballo 

cooperativo ... 

• Contextualizar os criterios de avaliación seguindo criterios de adecuación 

coherentes cos empregados ao contextualizar os obxectivos. 

A acción titorial e a orientación. 

O desenvolvemento da acción titorial constitúe unha das ferramentas de atención á 

diversidade máis eficaces, moi acaída para coñecer as particularidades de cada alumno 

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

e considerar o tipo de atención que o centro pode dispoñer para a súa atención. 

Destinatarios: Todo o alumnado. 
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Profesorado: Todo o equipo de profesorado, coordinado polo titor ou titora do grupo e 

co apoio do departamento de orientación. 

Temporalización: Durante todo o curso escolar, a través dos obxectivos e programas 

recollidos no plan de acción titorial. 

Programa de enriquecemento curricular. 

Consiste en realizar axustes individualizados co alumnado que supera o ritmo e os 

contidos do programa de clase, propoñendo actividades máis complexas, modificando 

outros elementos do proceso como: a metodoloxía, os procedementos de avaliación 

ou a temporalización. 

Destinatarios: Alumnado que ten un nivel de competencia curricular superior ao seu 

grupo de referencia. 

Profesorado: Aplicarase dentro da aula polo profesor ou profesora de cada materia. 

Temporalización: Dependerá das necesidades de apoio que requira o alumnado que 

sexa obxecto desta medida. 

 

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 

Son aquelas dirixidas a dar resposta ás necesidades educativas do alumnado con 

necesidades específicas de apoio educativo que requiren modificacións significativas 

do currículo. 

Hai que ter en conta dous aspectos para a aplicación destas medidas: 

Hai que ter en conta dous aspectos para a aplicación destas medidas: 

• Aplicaranse unha vez esgotadas as medidas ordinarias ou por resultaren estas 

insuficientes. 

• É necesario a autorización: dirección do centro, do servizo de inspección 

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

caso, informe xustificativo do departamento de orientación. 

 

 PROGRAMAS DE MELLORA DA APRENDIZAXE E DO RENDEMENTO (PMAR) 

(RESOLUCIÓN do 15 de xullo de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación 

Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para a implantación, 

no curso académico 2016/17, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de 

xuño, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da 

Comunidade Autónoma de Galicia) 
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 CARACTERÍSTICAS 

• Vai dirixido ao alumnado que presenta dificultades relevantes de aprendizaxe 

non imputables a falta de estudo ou esforzo. 

• A súa finalidade é que o alumnado poida cursar o cuarto curso pola vía 

ordinaria e obteña o título de graduado en educación secundaria obrigatoria. 

•  

 CONDICIÓNS PARA A INCORPORACIÓN 

• Ter repetido cando menos un curso en calquera etapa (Infantil, Primaria ou 

Secundaria). 

• Ter cursado 1º curso de ESO e non estar en condicións de promocionar ao 2º 

curso (neste caso o alumno incorporarase a un programa de 2 anos). 

• Ter cursado 2º curso de ESO e non estar en condicións de promocionar ao 3º 

curso (neste caso o alumno incorporarase a un programa dun ano). 

• Aqueles alumnos que, cursando 3º ESO, non estean en condicións de 

promocionar ao 4º curso, poderán incorporarse excepcionalmente a un 

Programa de mellora da aprendizaxe e do rendemento para repetir 3º curso. 

 

 PROCEDEMENTO DE INCORPORACIÓN. 

• Proposta do equipo docente: Realizada a avaliación de setembro, o equipo 

docente realizará unha proposta razoada do alumnado que podería 

incorporarse ao programa. 

• Informe do titor  ou titora 

• Informe de Orientación 

• Aceptación dos pais ou titores. 

• Proposta definitiva da comisión de PMAR: unha comisión formada pola 

Xefatura de estudos, a Xefatura do Departamento de Orientación e o titor ou 

titora do alumno ou alumna, valorará os informes emitidos e a opinión, de ser o 

caso, do pai, a nai ou  titores legais, e realizará unha proposta á Dirección sobre 

a incorporación ao PMAR. 

• Informe da Dirección á Inspección Educativa 

• Autorización da Inspección. 

 

  ORGANIZACIÓN 

• Estableceranse programas de un ano (para cursar 3º de ESO) ou de dous anos 

(para cursar 2º e 3º de ESO). 

• Utilizarase unha organización dos contidos en ámbitos. 
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• Para a impartición dos ámbitos destes programas conformaranse grupos entre 

5 e 10 alumnos como máximo. 

• O alumnado de PMAR, incorporarase a 4º curso ordinario, e poderá escoller 

cursar o 4º curso da ESO por unha das dúas seguintes opcións: 

o Opción de ensinanzas académicas para a iniciación ao Bacharelato. 

o Opción de ensinanzas aplicadas para a iniciación á Formación 

Profesional. 

 

 ESTRUCTURA DOS PMAR 

O currículo dos programas de mellora da aprendizaxe e do rendemento incluirá os 

seguintes ámbitos: 

• Ámbito lingüístico e social, que abrangue os aspectos básicos do currículo 

correspondente ás materias de Lingua Galega e Literatura, Lingua Castelá e 

Literatura e Xeografía e Historia (9 horas semanais). 

• Ámbito científico e matemático, que abrangue os aspectos básicos do currículo 

correspondente ás materias de Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas 

Aplicadas, Bioloxía e Xeoloxía, e Física e Química (8 horas). 

• Ámbito de linguas estranxeiras, que abrangue os aspectos básicos do currículo 

correspondente á materia de Primeira Lingua Estranxeira (3 horas). 

Terán un grupo ordinario de referencia co que cursarán as materias non pertencentes 

aos ámbitos. 

Cada grupo de PMAR contará cun profesor/a titor/a, que terá entre as súas funcións a 

orientación do alumnado do programa, a súa atención personalizada, a coordinación 

do equipo docente que imparte o programa e a relación coas familias. Haberá unha 

hora á semana dedicada a titoría cos alumnos na aula, como no resto dos grupos da 

ESO. 

• As revisións do agrupamento que se fagan ao final de cada trimestre analizarán 

as posibles integracións e abandonos así como o funcionamento do grupo e as 

modificacións se foran necesarias, tentando que o grupo manteña as 

características coas que o creamos. 
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GRUPOS 

o Número máximo de alumnado: 15 

o Cada alumno ou alumna pertenece a un grupo de referencia 

PROCESO 

Xefatura de estudios/titores/Dpto. de Orientación 

o Selección de alumnado (informe individualizado do 

profesorado titor e do Dpto. de Orientación) 

o Dptos. Didácticos: Programacions didácticas adaptadas 

o Inspección educativa: Aprobación da proposta 

                           ORGANIZACIÓN 

Desdobramentos nalgunha destas áreas: 

Lingua e Literatura, Matemáticas, 

Ciencias da Natureza, Ciencias Sociais e 

Inglés  

 

DESTINATARIOS 

o Alumnado con atraso académico xeralizado 

o Que cursaron 1º ciclo e non acadaron os obxectivos mínimos 

o Alumnado que con esta medida poden acadar mellores resultados 

 

 

CURRÍCULO 

Os mesmos obxectivos cos do grupo de referencia 

AGRUPAMENTOS ESPECÍFICOS 

Medidas de apoio ás aprendizaxes básicas de alumnos con dificultades xeralizadas 

dificultades xeralizadas. 
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 APOIO INDIVIDUALIZADO 

                         DURACIÓN 
 
Mentras non se dean as condicións 
óptimas para incorporarse á aula 
ordinaria.Para iso farase un 
seguimento continuado daevolución 
das súas aprendizaxes. 

 

FINALIDADE  

Posibilitar que os alumnado que posúa importantes 

dificultades cognitivas poidan desenvolver as súas capacidades 

de aprendizaxe 

DESTINATARIOS 

Alumnado da ESO, que polas súas dificultades importantes non poidan seguir a adquisición das  

aprendizaxes na aula ordinaria e precisen un apoio de tipo individualizado. 

ORGANIZACIÓN  

Poderán recibir o apoio nunha aula específica en certas materias, cando esta modalidade facilite o 

desenvolvemento dos alumnos/as. Neste caso non deberá estar fora da aula ordinaria a totalidade das horas 

que se imparta dita materia e a profesora de apoio coordinará en todo momento os contidos coa profesora 

da aula ordinaria 

Os apoios fóra da aula irán dirixidos a alumnado que manifeste  certa motivación cara as aprendizaxes 

escolares. Quedaría excluído o alumnado que, de xeito sistemático, non trae material, fai chamadas   

continuas de atención, etc. Faríase unha excepción neste punto, con alummado que pensemos que deixaría 

de manifestar estas condutas nun contexto no que as actividades se axustasen máis ás súas posibilidades, 

aos seus coñecementos previos. 

 

GRUPOS:  

Reducidos entre 1 e 5 alumnas/os 
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 ADAPTACIÓN CURRICULAR INDIVIDUAL (ACI). 

É unha medida extraordinaria de carácter curricular dirixida ao alumnado considerado 

con necesidades específicas de apoio educativo que precisen de modificacións 

substanciais do currículo de referencia unha vez esgotadas outras medidas ordinarias 

de atención educativa. Serán elementos do currículo susceptibles de modificación os 

obxectivos, que poderán ser reaxustados, reducidos, suprimidos, complementados ou 

ampliados, se é o caso; os contidos, que tamén poderán ser 

modificados,complementados e mesmo suprimidos; e os criterios de avaliación, que 

poderán ser adaptados, complementados, modificados e mesmo suprimidos. 

Destinatarios: Alumnado de calquera nivel da secundaria obrigatoria que, logo da 

correspondente avaliación psicopedagóxica, se considere que ten necesidades 

específicas de apoio educativo, ben por necesidades educativas especiais, altas 

capacidades intelectuais, dificultades específicas de aprendizaxe, incorporación tardía 

ao sistema educativo ou por condicións persoais ou de historia escolar moi 

desfavorables. 

 

EXENCIÓN DA SEGUNDA LINGUA ESTRANXEIRA. 

É unha medida extraordinaria dirixida a aquel alumnado con claras e continuadas 

dificultades de aprendizaxe, sobre todo nas áreas de Lingua. Non é, polo tanto, unha 

medida dirixida ao alumnado con dificultades específicas na 2ª lingua estranxeira. 

Débese considerar que é unha medida extraordinaria que priva o alumno de cursar 

unha área común nestes cursos. 

Destinatarios: Alumnado dos cursos primeiro e segundo de ESO que presente claras 

dificultades continuadas no proceso de aprendizaxe, en particular na área de Lingua. 

Profesorado: Profesorado das áreas de Lingua. 

 

ALUMNADO INMIGRANTE. 

Cada curso é maior o número deste alumnado no centro. É por iso que conven resumir 

os retos que plantexa e, alomenos, unhas sinxelas actuacións a levar a cabo. 

Este tipo de alumnado adoitan presentar tres grandes tipos de necesidades: de 

adaptación, de adquisición das linguas vehiculares e de competencia curricular.  

Faremos un tratamento conxunto das necesidades de adquisición de linguas e das 

necesidades de adaptación da competencia curricular. A tarefa de determinar o nivel 
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de competencia curricular resulta complicada por varios motivos: porque os sistemas 

educativos adoitan ser bastante diferentes; porque non sempre traen expedientes 

académicos, e cando os traen non sempre é doado entendelos; e ás dúas dificultades 

anteriores pode engadirse a falta de competencia lingüística en galego e mesmo en 

castelán do alumno ou alumna e da súa familia. 

• O establecemento do nivel de competencia é fundamental e, polo tanto,  o 

faremos o antes posible e debe servirnos, por un lado, para decidir  o nivel de 

escolarización, que pode ser como moito dous cursos por debaixo do que lle 

correspondería por idade. Por outro lado, debe servirnos para establecer o tipo 

de apoios que o alumno ou alumna necesita. 

• Unha vez determinado o nivel de escolarización é importante facer unha boa 

elección do grupo do que vai formar parte, cando isto sexa posible. 

Supoñendo que o número de alumnado e o nivel de competencia curricular é 

similar nos distintos grupos do mesmo nivel, incluirémolo naquel grupo no que 

pensemos que os compañeiros e compañeiras o van integrar mellor, o 

profesorado titor se vai implicar máis na terefa e o profesorado de área van ser 

máis receptivos. 

• Se o que temos que plantexarnos é que adquira coñecementos das linguas 

galega e castelá, adaptaremos o seu horario a esa necesidade. 

• Non cabe dúbida que unha medida ordinaria de atención á diversidade é o 

traballo colaborativo en grupos heteroxéneos, a titoría entre iguais e a 

metodoloxía de aprendizaxe por proxectos resulta moi axeitada na perspectiva 

da inmersión lingüística. Nesta mesma perspectiva resultan interesantes os 

desdobres ou os agrupamentos flexibles 

 

 AVALIACIÓN. 

Este Proxecto ten que ser avaliado cada curso pola CCP e, no caso de que haxa cambios 

nel, polo Claustro.  


