
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

PPPLLLAAANNN   DDDEEE   AAATTTEEENNNCCCIIIÓÓÓNNN      
   
         ÁÁÁ   DDDIIIVVVEEERRRSSSIIIDDDAAADDDEEE   EEE      
   
                     IIINNNCCCLLLUUUSSSIIIÓÓÓNNN      

                        
                        (((      PPP...AAA...DDD   )))   
   
   
   

   



 

 

 

 

   

   

   

   

111---MMMAAARRRCCCOOO   NNNOOORRRMMMAAATTTIIIVVVOOO   EEE   LLLEEEXXXIIISSSLLLAAATTTIIIVVVOOO      

   

222---IIINNNTTTRRROOODDDUUUCCCIIIÓÓÓNNN      

   

333---   OOOBBBXXXEEECCCTTTIIIVVVOOOSSS   AAA   TTTRRRAAAVVVÉÉÉSSS   DDDOOOSSS   PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMAAASSS   DDDEEE   IIINNNTTTEEERRRVVVEEENNNCCCIIIÓÓÓNNN      

   

444---   AAANNNÁÁÁLLLIIISSSEEE   DDDOOO   CCCOOONNNTTTEEEXXXTTTOOO   EEE   VVVAAALLLOOORRRAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDAAASSS   NNNEEECCCEEESSSIIIDDDAAADDDEEESSS      

   

555---   DDDEEESSSCCCRRRIIICCCIIIÓÓÓNNN   DDDAAASSS   AAACCCTTTUUUAAACCCIIIÓÓÓNNNSSS,,,   MMMEEEDDDIIIDDDAAASSS   EEE   ///OOOUUU      PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMAAASSS      

   

            PPPAAARRRAAA   AAATTTEEENNNCCCIIIÓÓÓNNN   ÁÁÁ   DDDIIIVVVEEERRRSSSIIIDDDAAADDDEEE   EEE   IIINNNCCCLLLUUUSSSIIIÓÓÓNNN      

   

666---   DDDEEETTTEEERRRMMMIIINNNAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDOOOSSS   CCCRRRIIITTTEEERRRIIIOOOSSS   PPPAAARRRAAA   AAA   OOORRRGGGAAANNNIIIZZZAAACCCIIIÓÓÓNNN   ,,,      

      

               DDDIIISSSTTTRRRIIIBBBUUUCCCIIIÓÓÓNNN   DDDOOOSSS   RRREEECCCUUURRRSSSOOOSSS   EEE   AAA   AAAPPPLLLIIICCCAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDAAASSS   MMMEEEDDDIIIDDDAAASSS      

   

               PPPRRROOOPPPOOOSSSTTTAAASSS...      

   

777---   CCCOOONNNCCCRRREEECCCIIIÓÓÓNNN   DDDAAASSS   AAACCCTTTUUUAAACCCIIIÓÓÓNNNSSS   DDDOOOSSS   DDDIIISSSTTTIIINNNTTTOOOSSS   PPPRRROOOFFFEEESSSIIIOOONNNAAAIIISSS      

   

            EEENNN   RRREEELLLAAACCCIIIÓÓÓNNN      ÁÁÁSSS   MMMEEEDDDIIIDDDAAASSS   DDDEEESSSEEEÑÑÑAAADDDAAASSS   PPPAAARRRAAA   OOO   CCCEEENNNTTTRRROOO...   

   

888---MMMEEECCCAAANNNIIISSSMMMOOOSSS   DDDEEE   CCCOOOOOORRRDDDIIINNNAAACCCIIIÓÓÓNNN   EEE   CCCOOOLLLAAABBBOOORRRAAACCCIIIÓÓÓNNN   IIINNNTTTEEERRRNNNOOOSSS   AAASSSÍÍÍ      

   

            CCCOOOMMMOOO   CCCOOONNN   OOOUUUTTTRRRAAASSS   EEETTTAAAPPPAAASSS   EEEDDDUUUCCCAAATTTIIIVVVAAASSS   EEE   CCCOOOSSS   CCCEEENNNTTTRRROOOSSS      

   

            AAADDDSSSCCCRRRIIITTTOOOSSS   OOOUUU   DDDEEE   AAADDDSSSCCCRRRIIICCCIIIÓÓÓNNN...      

   

999---   CCCAAANNNLLLEEESSS   DDDEEE   CCCOOOLLLAAABBBOOORRRAAACCCIIIÓÓÓNNN   CCCOOOAAASSS   FFFAAAMMMIIILLLIIIAAASSS,,,   OOOUUU   TTTIIITTTOOORRREEESSS   ///AAASSS      

   

            LLLEEEGGGAAAIIISSS   DDDOOO   AAALLLUUUMMMNNNAAADDDOOO   EEE   CCCOOOSSS   DDDIIIFFFEEERRREEENNNTTTEEESSS   SSSEEERRRVVVIIIZZZOOOSSS   EEEXXXTTTEEERRRNNNOOOSSS      

   

               ÓÓÓ   CCCEEENNNTTTRRROOO   EEEDDDUUUCCCAAATTTIIIVVVOOO      

   



 

 

 

 

   

   

   

   

111000---PPPRRROOOTTTOOOCCCOOOLLLOOOSSS   PPPAAARRRAAA   AAA   SSSOOOLLLIIICCCIIITTTUUUDDDEEE      EEE///OOOUUU   AAAUUUTTTOOORRRIIIZZZAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDAAASSS      

   

               MMMEEEDDDIIIDDDAAASSS   EEEXXXTTTRRRAAAOOORRRDDDIIINNNAAARRRIIIAAASSS   ...   

   

111111---   PPPRRROOOCCCEEESSSOOOSSS   DDDEEE   SSSEEEGGGUUUIIIMMMEEENNNTTTOOO...AAA   AAAVVVAAALLLIIIAAACCCIIIÓÓÓNNN   EEE   MMMEEELLLLLLOOORRRAAA   DDDOOO   PPP...AAA...DDD...   

   

111222---   AAANNNEEEXXXOOOSSS   :::      

   

      111222...   111      MMMOOODDDEEELLLOOOSSS   DDDEEE   DDDOOOCCCUUUMMMEEENNNTTTOOOSSS   DDDEEE   AAATTTEEENNNCCCIIIÓÓÓNNN   ÁÁÁ      DDDIIIVVVEEERRRSSSIIIDDDAAADDDEEE      

   

      EEE   IIINNNCCCLLLUUUSSSIIIÓÓÓNNN      

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

 

 

 

   

   

   

   

111---MMMAAARRRCCCOOO   NNNOOORRRMMMAAATTTIIIVVVOOO   EEE   LLLEEEXXXIIISSSLLLAAATTTIIIVVVOOO   :::   
 

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

do alumnado dos Centros docentes da CAG nos que se imparten as ensinanzas 

establecidas no lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.  

 Orde do 8 de setembro de 2021, polo que se desenvolver o Decreto 229, 2011, do 

7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos 

Centros Docentes da CAG nos que se imparten as ensinanzas establecidas na Lei 

orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación  

 Corrección de erros Orde 8 de setembro de 2021 
 

 Artigo 3.1 da Convención sobre os dereitos do neno, adoptada pola Asamblea 

Xeral das Nacións Unidas o 20 novembro de 1989 . 

 Lei 8/ 2013, do 9 de decembro, lei orgánica de mellora de calidade de educación 

(LOMCE) BOE 10/12/2003  

 Lei orgánica 3/2020, do 29 de decembro, pola que se modifica a Lei orgánica 

2/2006, do 3 de maio, de Educación  

 D86/2015, do 25 de xuño, que regula o currículo da ESO e do Bacharelato en 

Galicia ( DOG  29/06/2015) LOMCE  

 Real Decreto 217/ 2022, do 29 de marzo, polo que se establece a ordenación e as 

ensinanzas mínimas da ESO LOMLOE  

 



 

 

 

 

 

 

 Real Decreto 243/2022, do 5 de abril, polo que se establece a ordenación e as 

ensinanzas mínimas do Bacharelato LOMLOE  

 Real Decreto 984/ 2021, do 16 de novembro, polo que se regulan a avaliación e a 

promoción na Educación Primaria, así como a avaliación, a promoción e a titulación 

na ESO, o Bacharelato e a Formación Profesional.  

 Orde 25 xaneiro de 2022 pola que se actualiza  a normativa de avaliación nas 

ensinanzas de Educación Primaria, de Educación Secundaria Obrigatoria e do 

Bacharelato no Sistema Educativo Galego.  

 Decreto 120, 98,23 abril polo que se regula a Orientación Educativa e Profesional 

na CAG  

 Orde 24 /07/1998 pola que se establece a organización e funcionamento da 

Orientación Educativa e Profesional na CAG  

 C10/2010 das Direccións Xerais da Ordenación Educativa e Formación Profesional 

e Ensinanzas especiais pola que se ditan instrucións para unificar as actuacións e 

establecer as accións prioritarias dos servizos de Orientación Educativa e 

Profesional das ensinanzas escolares de Galicia . 

 Orde 10 /02/ 2014 pola que se desenvolve o D79/2010, do 20 de maio, para o 

plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia en relación á exención na 

materia de Lingua e Literatura Galega  

 Orde 12 de xullo de 2011 polo que se regula o desenvolvemento, a avaliación e a 

acreditación académica do alumnado das ensinanzas de FP Inicial.  



 

 

 

 

 

 

 Orde do 13 de xullo de 2015, pola que se regulan as ensinanzas de FPB na CAG 

así como o acceso e a admisión nestas ensinanzas  

 Decreto 88/1999, do 11 de marzo, polo que se regula a ordenación xeral das 

ensinanzas de educación de persoas adultas e os requisitos mínimos dos Centros .  

 Lei 9/92, 24 xullo, educación e promoción de adultos  

 C4/2021,pola que se ditan instrucións sobre a organización  e o  funcionamento 

dos Centros EPA e IES que impartan ensinanzas básicas de educación para 

persoas adultas  polas modalidades presencial e a distancia  no curso 2021/2022.  

 C3 /2021, para a organización e posta en funcionamento das ensinanzas de 

bacharelato  para persoas adultas, nas   modalidades presencial e a distancia, no 

IES e Centros EPA autorizados para impartilas, curso 2021/2022.  

 C08/09 da Dirección Xeral de Ordenación Educativa,FP e Innovación Educativa 

pola que se regulan algunhas Medidas de Atención á Diversidade  para alumnado 

da ESO . 

 Decreto 8/15 que desenvuelve a lei 4/11 ( DOG 27/11/15)  

 Lei 4/11 lei de Convivencia e participación da Comunidade Educativa (DOG 

15/07/11) 

 C9/99 da Dirección Xeral de Ordenación Educativa e FP pola que se ditan 

instrucións para a atención á diversidade na ESO  

 D114/2010, 1 de xullo , polo que establece a ordenación xeral de FP do Sistema 

Educativo de Galicia (DOG 12 /07/ 2010 ) 



 

 

 

 

 

 

 Decreto 107/2014, do 4 de setembro, que regula aspectos específicos da FPB das 

ensinanzas de FP e establece 21 currículos de títulos profesionais básicos  ( DOG 

15/09/ 2014).  

 Resolución do 18 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación 

Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos Ciclos 

Formativos de Formación Profesional do Sistema Educativo no curso 2021-2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

222---   IIINNNTTTRRROOODDDUUUCCCIIIÓÓÓNNN   :::   

O PAD pretende dar unha resposta educativa adoitada á pluralidade do alumnado; 

planificando,desenvolvendo e avaliando unha acción educativa que se axuste ás súas 

necesidades educativas xerais, específicas e especiais, tendo en conta ás súas 

características individuais, sociais e culturais de todo o alumnado do Centro, de forma que 

lles permita progresar adecuadamente nas súas aprendizaxes escolares de acordo ás 

súas capacidades, intereses e motivacións.  

É o documento en que se articula a atención á diversidade e concreta as actuacións e 

medidas que o Centro Educativo para adecuar a resposta educativa ás necesidades do 

alumnado. A súa elaboración lles corresponde ós Departamento de Orientación seguindo 

as directrices da CCP que recollen as aportacións dos Departamentos Didácticos , 

aprobado polo Consello Escolar, por proposta do Claustro do Profesorado, e pasará a 

formar parte do PEC. O Equipo Directivo será o responsable do desenvolvemento , 

seguimento e avaliación do PAD. 

Ó comenzo de cada curso escolar, os Departamentos de Orientación dos Centros 

elaborarán a proposta de conceción anual da atención á diversidade, que debe formar 

parte da PXA. O Equipo Directivo incorporará a concreción anual do PAD á PXA velando 

polo seu cumprimento, avaliación e memoria.  

Ó final de cada curso , o Departamento de Orientación elaborará a correspondente 

memoria do PAD, e, de ser o caso , establecer as pertinentes propostas de mellora. Esta  

 



 

 

 

 

 

 

memoria incorporarase á memoria do Departamento de Orientación , en consecuencia, á 

memoria anual do Centro Educativo.  

É evidente dicir que esta declaración e o mesmo PAD carecerán de sentido senón 

proporcionan as medidas e recursos adecuados de cara a acadar os obxectivos que se 

pretenden. Con  este documento ( e o apoio material e humán da Administración ) 

pretendemos que dito documento non sexa únicamente un simple exercicio literario 

totalmente desligado da realidade cotiá do Centro Educativo . 

A consideración da diversidade como un valor significa non só valorar as diferenzas, 

senón tamén aproveitar todas as potencialidades de cada persoa para que todas e cada 

unha se sintan plenamente incluidas e conten cos espazos de participación e 

desenvolvemento aos que a súa condición humana lles dá dereito. Do que se trata é de 

garantir unha educación de calidade para todo o alumnado, sen ningún tipo de 

discriminación, e a igualdade de oportunidades para o pleno desenvolvemento persoal. 

Para unha verdadeira inclusión, necesítase realizar un gran esforzo no cualificación do 

Profesorado, tanto na súa formación inicial como na permanente,necesitase promover 

unha sociedade que desenvolva todos os talentos de cada alumno/a e , polo tanto, unha 

sociedade inclusiva e comprometida coas persoas máis vulnerables  

De acordo do expresado,entendemos por atención á diversidade no Sistema 

Educativo “ o conxunto de medidas e accións que teñen como finalidade adecuar a 

resposta educativa ás diferentes características e necesidades, ritmos e estilos de  

 



 

 

 

 

 

 

aprendizaxe, motivacións, intereses e situacións sociais e culturais de todo o 

alumnado “ ( art 3, D 229, 2011, 7 decembro ). 

E enténdese por Medidas de atención á diversidade “ aquelas actuacións, 

estratexias e /ou programas destinados a proporcionar unha resposta axustada ás 

necesidades educativas do alumnado “. 

Entendemos necesario facer realidade a prevención, a flexibilidade, a compensación, a 

coordinación, a colaboración, o control, a comunicación, o seguimento e a avaliación.  

Pero tamén é preciso entender o currículo nun sentido amplo, véndeoo como todo o 

que un Centro Docente pon ao dispor do alumnado para que aprenda; non só 

limitalo aos obxectivos, ás competencias, aos contidos,aos métodos pedagóxicos, 

aos criterios de avaliación e, de ser o caso, aos resultados de aprendizaxe, sendo 

iso necesario.  

Neste marco educativo, o deseño universal para a aprendizaxe (DUA) ten como 

finalidade lograr a inclusión efectiva de todo o alumnado, con independencia da súa 

diversidade; asegura que o currículo sexa planificado e posta en práctica de tal 

forma que non supoña impedimento nin barreira para as persoas no 

desenvolvemento das súas competencias Clave  ( a LOMLOE fai a  mención de   8 

Competencias  Clave )  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Estas medidas clasificanse en ordinarias e extraordinarias e estarán recollidas no PAD   

e nas concrecións anuais de dito plan.  

A atención á diversidade rexirase polos seguintes principios : 

❖ Normalización e inclusión  

❖ Equidade  

❖ Igualdade de oportunidades e non discriminación  

❖ Flexibilidade e accesibilidade  

❖ Interculturalidade e promoción na convivencia  

❖ Autonomia dos Centros Educativos  

❖ Participación  de toda a Comunidade Educativa  

Cada Centro Educativo debe  facer uso adecuado dos diferentes tipos de recursos do que 

dispón ou lle facilitan e do seu estilo pedagóxico propio, entre outras cousas. E ese estilo 

pedagóxico debe apoiarse nunha liña metodolóxica que considere :  

- A cultura da diversidade  

- A cultura da inclusión  

- A cultura da coordinación  

- A cultura da participación  

- A cultura da colaboración  

- A cultura da innovación  

- A cultura tecnolóxica  

 



 

 

 

 

 

 

- A cultura da innovación  

- A cultura da avaliación  

- A cultura da relación co contorno e coas institucións  

- A cultura da recuperación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

333---OOOBBBXXXEEECCCTTTIIIVVVOOOSSS   AAA   TTTRRRAAAVVVÉÉÉSSS   DDDEEE   PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMAAASSS   DDDEEE   IIINNNTTTEEERRRVVVEEENNNCCCIIIÓÓÓNNN      :::   

   Destacamos o enfoque psicopedagóxico de traballo desde o Departamento: 

    Respecto do IES :  

❖ Colaboramos activamente, asesorando e apoiando ó Equipo Directivo e Claustro  

❖ Asistimos e asesoramos nas reunións de avaliación do alumnado  

❖ Representamos ó Departamento na CCP  

❖ Orientamos sobre as MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE  e INCLUSIÓN , 

participando na revisión e / ou elaboración dos documentos de Centro baixo a 

coordinación da Xefatura de Estudos e organizamos ditas medidas para o 

alumnado que o requira 

❖ Participamos na valoración e propostas de mellora dos documentos de 

planificación e xestión do Centro Educativo.  

❖ Consensuamos  e difundimos  as actuacións e Medidas de atención á diversidade 

e inclusión no Centro Educativo  

❖ Fomentamos a actitude positiva e reflexiva, respectando  o tratamento da 

diversidade do alumnado, recoñecendo a importancia de planificar e avaliar as 

medidas que se levan a cabo e son recollidas no Plan de atención á diversidade . 

❖ Previr as Dificultades de aprendizaxe anticipándose a elas e proporcionar unha 

atención adecuada cando se produza, evitando na medida da posible, a 

inadaptación e o fracaso escolar. 



 

 

 

 

 

 

❖ Favorecemos  a continuidade do proceso educativo reforzando a atención ás 

necesidades educativas do alumnado nos primeiros niveis da ensinanza  

❖ Proporcionamos  a todo o alumnado do Centro, con especial atención a aqueles 

que o requiren por presentar de forma temporal ou permanente  necesidades 

educativas especiais, dificultades específicas de aprendizaxe, altas capacidades 

intelectuais, por incorporarse tardíamente no Sistema Educativo, presentar TDAH 

ou por condicións persoais ou de historia escolar, unha resposta educativa 

adecuada que lles permita o desenvolvemento das Competencias Clave da etapa 

na que se atopan.  

❖ Motivar ó Profesorado para unha formación relacionada coa atención á diversidade 

do alumnado, para unha  e mellora na prevención e detección de problemas ou 

dificultades educativas os alumnos/as . 

❖ Promover a colaboración e coordinación do Centro con outras institucións , 

asociacións….etc  

❖ Favorecer a integración social e educativa posibilitando o desenvolvemento de 

valores como a tolerancia, autonomía respecto en todo o alumnado , 

responsabilidade no traballo e na toma de decisións, mellora das relacións  

interpersoais ademáis da convivencia no Centro Educativo  

❖ Fomentar a participación do alumnado e as súas familias nas actividades do 

Centro, para mellorar a integración das diferentes culturas e favorecer o proceso 

educativo dos seus fillos/as.  



 

 

 

 

 

 

❖ Realizar o seguimento e a avaliación do PAD para poder levar a cabo as 

correspondentes propostas de mellora para o curso seguinte  

❖ Dinamizar e potenciar as estruturas do Centro en orde á adoitar as Medidas de 

atención á diversidade  

❖ Resaltar os aspectos orientadores da educación atendendo ó contexto real en que 

viven ó alumnado e favorecendo a adquisición de aprendizaxes máis funcionais e 

mellor conectados co entorno . 

Respecto ós Centros Adscritos : 

❖ Establecemos canles de comunicación afectivos e continuos co responsable de 

Orientación dos Centros Adscritos tanto a través das reunións prescritivas como en 

todas aquelas ocasións que sexa necesario  

❖ Formamos parte do  grupo de traballo colaborativo intercentros de As Pontes  

❖ Favorecemos o tránsito desde os Centros de Primaria ó I.E.S e o do noso Centro a 

outros  

❖ Convocamos unha reunión trimestral de coordinación e intercambio de 

experiencias e aquelas que se estimen pertinentes ó longo do curso escolar.  

    Respecto dos servizos externos : 

❖ Desde o Departamento de Orientación levaremos a cabo as tarefas de 

coordinación cos distintos servizos externos da zona que estean implicados no 

proceso de formación persoal, familiar o social do noso alumnado. 

 



 

 

 

 

 

 

❖ Colaboramos cos Profesionais dos Servizos Sociais do Concello de As Pontes 

(traballadores sociais,educadores familiares, axentes locais de emprego ) equipo 

de integración familiar.Contacto con outros servizos da zoa : sanitarios,SSSS, 

fundacións e entidades locais ou provinciais de desenvolvemento social e afectivo.  

❖ Mantemos contacto e colaboración co EOE provincial e con outros Departamentos 

de Orientación da zoa no que se estime conveniente  

❖ Estableceremos con distintos organismos de emprego, Consellerias, servizos de 

información  á xuventude ,Universidade,servizo galego de colocación, bolsas de 

emprego . 

Este obxectivo, actitude colaborativa institucional, que repercute directamente no logro 

dos demáis e nos resultados positivos do Departamento de Orientación foi adquirido 

totalmente na parte de responsabilidade que lle toca ao Departamento de Orientación, e 

parcialmente, nos resultados conqueridos. 

Como se constatou anteriormente, foi conseguido cun grande éxito no relativo ás 

relacións institucionais externas: 

 En relación á comunicación e traballo colaborativo cos demais centros de As 

Pontes 

 Realizáronse propostas de mellora no relativo a coordinación inter-centros, inter 

departamentos de orientación e inter direccións. (Ex: axenda escolar, deseño e 

propostas de uso e mellora, transición Primaria/Secundaria e programa conxunto,  

 



 

 

 

 

 

 

 criterios unificados para a adopción de medidas de atención á diversidade e 

inclusión , etc).  

 Na parte que corresponde ao Departamento de Orientación as repercusións mais 

salientables son as le var a cabo o que se contempla nos 8 capítulos que se 

estrutúran na Orde 08-09-2021 en relación a este aspectos : 

1- Actuacións dos Equipos Directivos, Profesorado , Titores/as e dos servizos de 

Orientación educativa e profesional  

2- Diversidade no alumnado con NEAE : avaliación e informe psicopedagóxico  

3- Diferentes modalidades de escolarización e procedemento para as 

escolarizacións diferentes á modalidade ordinaria  

4- Posta en práctica , elaboración e  funcionamento das medidas ordinarias e 

extraordinarias atendendo ás singularidades e peculiaridades do noso Centro 

Educativo e o lugar que ocupa o PAD no PEC dentro dos principios de calidade, 

équidad e inclusión  

5- Recursos necesarios e disponibles para garantir a equidade e inclusión, 

considerando tanto recursos persoais, materiais , sanitarios e profesionais. Non 

esquencer a singularidade dos Centros de Educación Especial como centros de 

referencia e apoio, e a organización das ensinanzas impartidas neles  

6- Liñas de colaboración, participación e coordinacios coas familias e outros 

servizos externos de todo tipo  

 



 

 

 

 

 

 

7- Como novidade o desenvolvemento social e emocional do alumnado 

desde un punto de vista global, xunto ao seu desenvolvemento curricular . 

Hai que atender a todo o que facilita o seu desenvolvemento social e 

emocional, por seren aspectos que contribúien, de forma moi relevante, 

nai conformación da identidade persoal de cadaquén (  Destacamos O 

PLAN DE BENESTAR EMOCIONAL DA XUNTA DE GALICIA )  

8- Actuacións que o Centro Educativo debe deseñar e desenvolver para promover 

o benestar do Profesorado e a súa actualización profesional, considerando a 

formación permanente, a innovación desde a mesma práctica docente a algúns 

dos factores promotores de calidade  

9- Establécese unha disposición adicional sobre a protección de datos de 

carácter persoal  

◼ En relación aos servizos externos:  

 Excelente coordinación cos Servizos Sociais tanto de As Pontes como da contorna. 

Esto ademais axudou a que se deseñasen programas colaborativos de grande 

interese: continuar  co programa complementario socio-educativo  que se 

iniciou en cursos pasados no relativo ás expulsións do Centro. Co fin de 

atender ao alumnado privado de asistencia e atendido por Profesionais no que se 

incidiu na revaloración do entorno  escolar, coaching, e empoderamento positivo 

persoal. Un último proxecto en marcha co Concello é a creación dun espazo  

 



 

 

 

 

 

 

      socio- educativo  en familias contando coa colaboración, implicación,  

      coordinación e participación cos Centros Educativos de Primaria e Secundaria.  

 Comunicacións cos servizos externos que atenden ao noso alumnado como son os  

gabinetes privados e profesionais externos ao Centro Educativo (Sapiens, 

Attender…etc).Asemade a participación do Centro Educativo como membro da 

mesa de coordinación local do Concello  en cursos de formación e relación á 

temática de violencia de xénero ex : curso de formación en materia de violencia de 

xénero destinado ós FFCC de seguridade do Estado,  ós axentes da mesa de 

coordinación local e á Protección Civil.  

◼ En relación ao propio Centro 

 Foi moi boa a coordinación entre o Departamento de Orientación  e o Equipo 

Directivo. Relación profesional fluida e colaborativa. Comunicación constante e bó 

traballo de equipo: acción titorial planificada e coordinada,  actitude colaborativa, 

proxectada e dinamizadora, impulso do Profesorado do Centro a nivel de proxectos 

e formación,  actualización en metodoloxías e innovacións  

 Desde o Departamento de Orientación  debemos seguir fomentando que o 

Profesorado siga participando e dinamizando proxectos de formación, innovación e 

investigación en novas metodoloxías para a práctica diaria e para a mellora 

educativa de calidade.  

 

 



 

 

 

 

 

 

444---   AAANNNÁÁÁLLLIIISSSEEE   DDDOOO   CCCOOONNNTTTEEEXXXTTTOOO   EEE   VVVAAALLLOOORRRAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDAAASSS   NNNEEECCCEEESSSIIIDDDAAADDDEEESSS   :::444...111   

AAAnnnááállliiissseee   dddooo   CCCooonnnttteeexxxtttooo   :::         

O noso Centro  Educativo ten a seguinte oferta educativa: 

• ESO ( 1º, 2º, 3º e 4º ESO ) 

• 1º  curso de FPB de Informática de Oficina. 

• 2º curso de FPB de Informática de Oficina  

• 1º e 2º curso de  CM Electromecánica de vehículos automóbiles  

• 1º e 2º curso de CM Sistemas Microinformáticos e Redes 

•  1º curso  de CS Administración e Finanzas  

• 2º curso FP Medio  Dual : Perfil de Soldadura e Caldeiraría   

•  1º curso FPSuperior Dual : Perfíl de Mantemento Electrónico  

• Educación de Adultos: ESA  ( Módulos II e IV )  

• Sección Escola Oficial de Idiomas : Inglés básico, intermedio e avanzado  

Centros Educativos da contorna: O Centro acolle alumnado procedente dos seguintes 

Centros   que contan con Departamento de Orientación : 

• C.E.I.P Plurilingüe “ A Fraga”  

•  C.E.I.P: Plurilingüe “ Santa Maria”  ( Centro adscrito ao I.E.S Castro da Uz) 

• C.E.I.P : A Magdalena  

 



 

 

 

 

 

 

Facemos fincapé nalgunhas consideracións :  

Os grupos de 1º e 2º FPB  amosan moitisima diversidade tanto a nivel curricular como a 

outros niveis en personalidade, intereses, capacidades, motivacións, potencialidades , 

preferencias , comportamento , formas , xestión e resolucións á hora de resolver 

problemas e situacións .Non obstante, a evolución dos dous cursos este curso académico 

está sendo desfavorable a pesar de que ao final de curso os resultados resulten 

favorables.  

 Sigue sendo unha prioridade estes aspectos nestes grupos de alumnos/as  coa 

importancia e necesidade  de contar coa  colaboración , coñecemento e coordinación 

entre Centro Educativo e familias para poder  mellorar a súa formación,e,en consecuencia 

a incorporación a vida activa tendo en conta que é primordial  intervir coa maior celeridade 

de maniera preventiva e proactiva ante as situacións conflitivas  

No relativo ó programa ARCO  destinado para o alumnado de 1º  ESO  para o 1º trimestre  

tivo boa acollida e receptividade por parte deste alumnado pero lamentamos dicir que 

únicamente percibimos minímamente  a mellora de resultados deste alumina, en liñas 

xerais,   pola súa supresión  por parte da Xunta de Galicia.  

Tanto co Programa ARCO como co Programa PROA PLUS para FPB  a  Orientadora   

mantivo  varias reunións  e outros membros do Departamento de Orientación  coa 

finalidade de que este recurso que ofrece o Centro Educativo sexa complementario , 

aproveitable, funcional e de apoio para todo aquel alumnado que participe nel .  

 



 

 

 

 

 

 

444...222   NNNeeeccceeesssiiidddaaadddeeesss   eeeddduuucccaaatttiiivvvaaasss   dddooo   aaallluuummmnnnaaadddooo   dddaaa   CCC...EEEddduuucccaaatttiiivvvaaa   :::   

O noso obxectivo é dar resposta ás necesidades educativas do noso alumnado  de forma 

integral,é dicir, atendendo a todos os ámbitos do seu desenvolvemento ( cognitivo, 

socioafectivo e motor), xa que entendemos que as diferenzas individuais asinanse en 

todos e en cada un destes ámbitos.  

a) Desenvolvemento cognitivo – lingüistico : 

o Exercitar o razoamento verbal e aritmético ( Competencia Matemática, en 

Ciencia, Tecnoloxía e Enxeñaría)  

o Aumentar a competencia de comunicación lingúistica e plurilingüe  

o Adquirir os coñecementos propios de cada nivel  

o Adquirir e consolidar unha correcta fluidez e comprensión lectora  

o Acadar unha correcta escritura, sen alteracións a nivel perceptivo nin motriz  

o Desenvolver actitudes positivas cara á lectura e á escritura, apreciando as 

ventaxas do seu uso como medio de comunicación cos demáis  

o Elaborar estratexias para manter a atención á concentración  

o Desenvolver a capacidade de pensamento lóxico, abstracto e asociativo  

b) Desenvolvemento socioafectivo : equilibrio persoal, relación interpersoal e 

actuación e inserción social. 

o    Consolidar    básicos de autonomía xa adquiridos e /ou iniciados  

o    Acadar habilidades sociais que lles permiten integrarse en diferentes contextos  



 

 

 

 

 

o    Aumentar a autoestima e lograr unha maior seguridade en se mesmos  

o    Aprender formas adecuadas de relacionarse con adultos  e /ou iguais  

o    Desenvolver hábitos de traballo e estudo 

o   Fomentar a Competencia persoal, social e de aprender a aprender e Cidadá  

c) Desenvolvemento motriz : 

o  Mellorar a coordinación motora grosa  

o  Mellorar a coordinación motora fina ( desenvolvemento de habilidades 

manipulativas )  

d) Desenvolvemento autónomo e emprendedor :  

o A través da Competencia Emprendedora  

o Participando co  emprendemento  a través de diferentes programas por 

exemplo “ Atrevete”  

e) Desenvolvemento dixital :  

o Participación do Centro Educativo no Programa E-DIXGAL  

Se ben todos os alumnos/as necesitan desenvolver estas capacidades, é obvio que no 

caso do alumnado con neae a evolución do seu proceso de aprendizaxe depende 

fundamentalmente de resposta que lles ofrezamos desde o primer momento.  

Polo tanto, unha medida de atención á diversidade que temos no Centro Educativo, é 

precisamente traballar con este alumnado de maneira intensiva desde a súa incorporación 

no Centro a partir de 1º ESO, centrando todos os recursos persoais de que dispoñamos e  

 

 



 

 

 

 

 

dos que nos permitan , prevendo que esta medida lles axude a normalizar o seu proceso 

de aprendizaxe en cursos posteriores.  

Evidentemente, este alumnado con NEAE  recibirá a axuda  naquelas materias nas que 

presenten  dificultades de aprendizaxe  empezando polas  materias instrumentais, no 

exención na 2ª lingua estranxeira  e por parte do Profesorado de área /materia nas 

materias que  precisen .Tamén, fixemos  desdobres de grupos en diferentes áreas/ 

materias nas que se atopan estes alumnos/as escolarizados.  

É fundamental a colaboración e coordinación entre o Profesorado das  áreas / materias , 

Mestre de Pedagoxía Terapéutica, Mestre de PT Preferente ( especialista en audición e 

linguaxe ) e a atención específica do Departamento de Orientación  

444...333   PPPeeerrrfffííísss   dddaaa   dddiiivvveeerrrsssiiidddaaadddeee   nnnooo   CCCeeennntttrrrooo   :::   

                                                DDDOOOCCCUUUMMMEEENNNTTTOOO   DDDEEE   AAATTTEEENNNCCCIIIÓÓÓNNN   ÁÁÁ   DDDIIIVVVEEERRRSSSIIIDDDAAADDDEEE      

                                                     NIVEL CENTRO   

1-  O noso Centro é  diferente e  caracterizase  por  

Situación 

xeográfica  

                                                        Rural  

Dimensión                                                            Mediano  

  Edificio                                               Foi inagurado en 1980  

Recursos 

persoais  

e materias  

O  Centro conta con espazos para desenvolver as MAD  
✓  

O Centro conta con material informático  
✓  



 

 

 

 

O Centro conta con material audiovisual e/ou deportivo  
✓  

Titularidade               Público  

              

Profesorado  

A maior parte do Profesorado con destino definitivo pero este curso académico 2021-2022 

con incorporación de Profesorado interino e substituto . A media de idade vai de 30 ou 

incluso menos a 60 años de idade.  

Outros datos de interese: algún dese alumnado está en prácticas e contamos con Profesorado 

de Reforzo do Programa Proa PLUS  para o alumnado de FPB ( únicamente no 1º trimestre 

houbo Profesorado do Programa ARCO  ) 

O Claustro conta cun total de Profesorado de 37 

Dos cales :  1 Mestre de Pedagoxía Terapéutica a xornada completa, 1 Mestre de 

Pedagoxía Terapéutica Preferente a xornada completa  (especialista en Audición e 

Linguaxe ) e 1 auxiliar de conversa . 

Outros 

recursos  

persoais  

1 persoal auxiliar coidador/a  

Reunións de 

traballo en 

Equipo do 

Profesorado 

para:  

Programar actividades para a aula  
✓  

Elaborar materiais didácticos  
✓  

Preparar materiais conxuntos para a avaliación  
✓  

Organizar os contidos  
✓  

Outras alternativas :   

Convivencia  Prantease a mellora da Convivencia como obxectivo central de intervención no   



 

 

 

 

PEC  
✓  

Desenvolvense programas que favorecen a Convivencia en todo o Centro  
✓  

Todo o Profesorado aplica por igual as Normas de Convivencia   

Favoreces a participación do alumnado na resolución de problemas  
✓  

O Profesorado aplica sancións correctivas  
✓  

Crease aula/aulas  para atender ó alumnado con problemas de conduta ( aula de 

Convivencia e/ou aula inclusiva )  

 

Favorecese a participación das familias na resolución de problemas  
✓  

 

 

 



                                                         

 
 
 
 
 

 

2-As nosas aulas e alumnado caracterizanse por :  distintas características 

aptitudinais,  intelectuais, socio-familiares-emocionais, persoais, diferentes diagnósticos clínicos  , 

diferentes  défícits, síndromes e/ou  transtornos coas conseguintes medidas de atención á 

diversidade                             

 ALUMNADO 1º ESO: contamos con 4 exencións en 2LF e co seguinte alumnado : 

1 alumno con diagnóstico clínico reservado privacidade polo protección de datos, 2 alumnos 

repetidores con programas específicos personalizados e 6 alumnos con Dificultades de Aprendizaxe  

( 1 deles con Dificultades de aprendizaxe  Significativas ).  Reforzo Profesorado ARCO durante o 1º 

trimestre , apoio PT dentro aula ordinaria agás exención 2LF e Reforzo Profesorado con 

disponibilidade horaria. Aplicación de protocolos 

ALUMNADO 2º ESO: contamos con 7 exencións en 2LF, 4  alumnos con nee e con 

ACS e con diagnóstico clínico reservado privacidade pola protección de datos, 2 repetidores con 

programas específicos personalizados ( un deles con AC e con diagnóstico clínico reservado polo 

privacidade de datos ). 2 alumnos/as  con diagnóstico clínico reservado pola privacidade polo 

protección de datos. Apoio PT dentro aula ordinaria agás exención 2LF , Reforzo Profesorado con 

disponibilidade horaria e PT Preferente . Aplicación de protocolos 

ALUMNADO 3 º ESO: 10 alumnos/as con Dificultades de aprendizaxe e 4 deles con 

diagnóstico clínico reservado pola privacidade pola protección de datos ( destes hai  alumnado con 

NEE con ACS con incorporación tardía ). 1 alumno repetidor con programa específico 

personalizado .  Reforzo Profesorado con disponibilidade horaria e apoio PT para 1 alumno/a 

puntualmente de icorporación tardía . Aplicación de protocolos 

ALUMNADO 4 º ESO: 1 alumno/a con diagnóstico clínico con Dificultades de 

aprendizaxe, 6 alumnos con Dificultades de aprendizaxe,  2 alumnos/as con incorporación moi 

tardía  (un deles con Dificultades de aprendizaxe e outra con Dificultades de aprendizaxe con  

 



                                                         

 
 
 
 
 

 

 

descoñecemento das dúas linguas ) .Reforzo Profesorado Proa PLUS  e Reforzo Profesorado con 

disponibilidade horaria. Aplicación de protocolos 

ALUMNADO 1º FPB :  2 alumnos/as repetidores con Dificultades de aprendizaxe 

moi significativas, 8 alumnos/a con Dificultades de aprendizaxe e de eses 3 alumnos/as con 

Diagnóstico clínico reservado pola privacidade  pola protección de datos  . Reforzo educativo do 

Profesorado e acción titoríal específica. Aplicación de protocolos 

ALUMNADO 2º FPB : 6 alumnos /as con Dificultades de aprendizaxe, ( deses  3 

alumnos/as con Diagnóstico clínico reservado pola privacidade pola protección de datos ) . Reforzo 

educativo do Profesorado Proa PLUS   e acción titoríal específica . Aplicación de protocolos 

CICLOS FORMATIVOS : 2 alumnos/as con Diagnóstico clínico en CFGM 

reservado pola privacidade polo protección de datos e varios alumnos/as con Dificultades de 

aprendizaxe en diferentes módulos formativos . Aplicación de protocolos  

ESA –ESO  

     Módulo III : 6 alumnos/as aprobados  ;   Módulo IV:  6                                                

  3- No  Centro temos alumnado de diferentes nacionalidades :          

Convivimos con  diferentes culturas estranxeiras : contamos con alumnado colombiano, 

marroquí,  americano, brasileño e doutras Comunidades Autonómas como por exemplo 

a Junta de Andalucía .   

4- As familias do noso alumnado teñen un  :  

Nivel socio-cultural  Medio – baixo  

Nivel económico  Entre baixo,  medio e 

algunhas familias 

cun nivel superior  



                                                         

 
 
 
 
 

Nivel de Estudos  Primarios, 

Secundarios 

e algúns con estudos 

superiores  

Relación familias e Centro Educativo  Boa contando coa 

colaboración da 

ANPA RONSEL  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                         

 
 
 
 
 

 

 

555---DDDEEESSSCCCRRRIIICCCIIIÓÓÓNNN   DDDAAASSS   AAACCCTTTUUUAAACCCIIIÓÓÓNNNSSS,,,   MMMEEEDDDIIIDDDAAASSS   EEE///OOOUUU   PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMAAASSS   PPPAAARRRAAA   

AAATTTEEENNNCCCIIIÓÓÓNNN   ÁÁÁ   DDDIIIVVVEEERRRSSSIIIDDDAAADDDEEE      

   

555...111   AAACCCTTTUUUAAACCCIIIÓÓÓNNNSSS   XXXEEERRRAAAIIISSS   :::   

As actuacións xerais van encamiñadas á consecución dos obxectivos 

propostos no presente PAD. Son estratexias  que o Centro Educativo pon en 

funcionamento para ofrecer unha educación  común de calidade para todo  o 

alumnado, garantizando o seu proceso de escolarización en igualdade de 

oportunidades e actuando como elemento compensador das desigualdades 

persoais, culturais, económicas e sociais. 

Os obxectivos propostos no presente PAD teñen relación co seguinte : 

 Difusión do catálogo de medidas e estratexias a través da CCP, 

Claustro, TICS  

  Avaliación e propostas de mellora en Sesións de avaliación, Claustro    

 Utilizar proposta do Profesorado que repercuta na mellora das medidas  

  Coordinación do Equipo Docente , entre elas e o Profesorado 

especialista,  

  .Elaboración de materiais de atención á diversidade por parte dos Dptos 

Didácticos  

   Favorecer a detección o máis temperá posible   das NEAE   

   Garantizar os recursos de apoio dispoñibles ó alumnado que o precise 

ó longo    das etapas  educativas 

 Organizar horarios e espazos en base a criterios  pedagóxicos 



                                                         

 
 
 
 
 

 

 

 .Impulsar as propostas curriculares diversificadas e os  cambios 

metodolóxicos e organizativos para  dar respostas   ás distintas 

necesidades do alumnado 

 Participar nos programas que a Conselleria da Educación  oferta ós 

Centros Educativos para mellorar a atención á   diversidade do 

alumnado e procurar o éxito escolar . 

 Seleccionar materiais curriculares,tecnolóxicos e libros de  texto acordes 

ás características do alumnado e tendo en conta a diversidade  

 Favorecer a adquisición de recursos materiais, en especial,  os 

tecnolóxicos e o seu uso na aula. 

   Difundir a oferta formativa que organismos, institucións ou   asociacións 

a todo o Profesorado, especialmente a   temática relacionada coa 

atención á diversidade  (altas capacidades, TDAH, DA, TEA, Dislexia, 

Discapacidade intelectual , alumnado de incorporación tardía , 

estratexias metodolóxicas …..) 

 .Propiciar e facilitar a participación do Profesorado, xornadas, encontros 

, .etc , especialmente, no relacionado coas necesidades do Centro 

Educativo  

 Informar e difundir ( por parte do EOE,DO e do Equipo Directivo ) 

materiais, documentos de interese, formatos facilitadores para realizar 

as adaptacións do currículo 

 



                                                         

 
 
 
 
 

 

 

 Organizar grupos de traballo para tratar temas de interese,elaborar 

materiais, realizar adaptacións ….etc  

   Facilitar espazos e tempos para a coordinación co : EOE, Servizos 

Sociais  do Concello , psicolóxicos, sanitarios , UACO-Raogal, outros 

Centros  Educativos , …etc  

  Acción Titorial  

 Colaborar con outras asociacións e institucións en programas de 

sensibilización  

  Organizar actividades para os país/nais do Centro, charlas , Escola de 

pais / nais 

 Mellorar a coordinación coa ANPA do Centro Educativo  

 .Asesorar ás familias sobre pautas educativas e recursos sociais.  

  Organizar o seguimento e avaliación clarificando as   responsabilidades 

de toda a Comunidade Educativa, desde as súas diferentes funcións e 

medidas que se desenvolvan .  

 Adaptar espazos e tempos para a coordinación entre o   Equipo 

Docente, Mestre Pedagoxía Terapéutica e outros especialistas, 

programas que se implantan no Centro  Educativo …etc  

  Seguimento de aprendizaxes reais e funcionais que se  adquiren na 

escola e facelos extensibles ó contexto real   e cercano do alumnado .                

 

   



                                                         

 
 
 
 
 

   

   

   

555...222      CCCLLLAAASSSIIIFFFIIICCCAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDAAASSS   MMMEEEDDDIIIDDDAAASSS   DDDEEE   AAATTTEEENNNCCCIIIÓÓÓNNN   ÁÁÁ   DDDIIIVVVEEERRRSSSIIIDDDAAADDDEEE   EEENNN   

OOORRRDDDIIINNNAAARRRIIIAAASSS   EEE   EEEXXXTTTRRRAAAOOORRRDDDIIINNNAAARRRIIIAAASSS   rrreeecccooolll lll iiidddaaasss   nnnooo   PPPAAADDD   :::      

 Mencionamos que as medidas específicas de atención á diversidade 

atendendo ás respostas educativas que aquí se reflicten baseanse  en : 

• A continuidade de medidas recibidas polo alumnado con 

necesidades específicas de apoio educativo, cando asi ven 

determinado do curso anterior.  

• A análise e valoración consensuada na Xunta de Avaliación Inicial,e 

en cada Xunta de Avaliación  

• A detección constante de novas necesidades que poidan xurdir ó 

longo do curso para a intervención inmediata  

• A prevalencia de accións principalmente preventivas que minimicen 

o impacto das interventivas.  

• A flexibilidade e carácter preventivo, interventivo ou transitorio das 

medidas,coa conseguinte variabilidade das mesmas ó longo do 

tempo, atendendo SEMPRE á necesidade de cada alumno/a           

555...222...111   OOORRRDDDIIINNNAAARRRIIIAAASSS   :::   

✓ Todas as que faciliten a adecuación do currículo prescritivo, sen 

alteración significativa  dos seus obxectivos, dos contidos nin  dos 

criterios de avaliación, ao contexto sociocultural dos Centros Docentes e  

 



                                                         

 
 
 
 
 

 

 

✓ ás características do alumnado .  e competencias establecidas nas 

diferentes ensinanzas  ( art 42 Orde 08-09-2022 )  

✓ Son medidas proactivas  

✓ Entre a medidas incluimos  as seguintes ( art 43- art 53) 

a) Adecuación da estrutura organizativa do Centro Educativo 

((horarios , agrupamentos, espazos) e da organización e xestión 

da aula ás características do alumnado. Coa finalidade de adecuar 

a estrutura organizativa á diversidade do alumnado, cunha visión 

inclusiva, de equidade, de heteroxeneidade e de optimización dos 

recursos, o Centro Educativo estableceu criterios para a) A 

elaboración dos horarios do alumnado, b) A asignación de titorías, c) 

O agrupamento do alumnado; d)  Distribución das aulas, das unidades 

e/ou dos espazos. Nesa organización e xestión procuramos que se 

favoreza a interacción, a convivencia e a aprendizaxe compartida.  

b) Adecuación das programacións didácticas  ó alumnado  e ás 

circunstancias do seu contorno  :  

As programacións didácticas deberén estar guiadas polo estilo 

pedagóxico do Centro Educativo, articulado no PEC. Dito estilo 

pedagóxico define pola liña metodolóxica e as culturas da 

inclusión,da diversidade, da coordinación, da participación, da 

colaboración, da tecnoloxía, da innovación, da avaliación, da 

recuperación e da relación co contorno e coas diferentes institucións.   



                                                         

 
 
 
 
 

 

 

O Profesorado desenvolverá as súas programacións didácticas segundo o 

estilo pedagóxico do Centro, o nivel de Competencia Curricular de cada 

alumno/a e as audas que precise, tendo en conta os principios do 

DUA,facilitando espazos de participación para todo o alumnado.  

c) Metodoloxías baseadas no traballo colaborativo : en grupos 

heteroxéneos, titoría entre iguais, aprendizaxe por proxectos e outras 

que promovan a inclusión. Considerase fundamental a boa distribución 

do alumnado nos diferentes grupos partindo das características e 

necesidades do alumnado.Para isto seguiránse as orientacións e 

aportacións do Departamento de Orientación , Xefatura de Estudos, 

Mestre de Pedadoxía Terapéutica, Titores e Equipos Docentes dos 

cursos anteriores.No caso do alumnado que escolariza en 1º ESO 

procedente de 6º Educación Primaria , trala realización do análise de 

toda a información recollida no proceso de coordinación cos Centros 

Adscritos de Primaria , de ahí que, o alumnado distribuirase en grupos 

heteroxéneos repartindo de forma equilibrada ó alumnado , alumnado 

repetidor, alumnado disruptivo, alumnado con exención de 2LF, 

alumnado con neae. Nesa distribución teremos en conta estes criterios 

: heteroxeneidade na composición dos grupos . pluralidade na oferta 

educativa . na opcionalidade e optatividade dentro no marco dos 

principios do DUA  

 



                                                         

 
 
 
 
 

 

 

A temporalización no inicio e final de curso agás alguna excepción 

por cambio de grupo ou incorporación tardía .Para optimizar a 

distribución dos grupos seguimento e revisión da medida na 

avaliación inicial e ó finalizar o curso.  

d) Adaptación dos tempos e instrumentos ou procedementos de 

avaliación da área/materia/ ámbito ou do módulo que imparta as 

circunstancias do alumnado. Esta adaptación será de relevanci 

especial no caso do alumnado con NEAE. Nesa adaptación 

consideraremos a forma de comunicación que o alumnado necesite, a 

secuenciación das tarefas, a verificación da comprensión das tarefas, 

a dispoñibilidade dos recursos tecnolóxicos e a concesión do tempo 

necesario. O Profesorado debe informará de cada alumno/a do seu 

desempeño nas tarefas de avaliación, para aproveitar o potencial de 

aprendizaxe que ten comparar o producido polo alumnado co 

agardado ou demandado polo Profesorado.  

e) Aulas de atención educativa e convivencia e medidas de 

actuación destinadas á mellora da convivencia  nas que se atende, 

temporalmente, ó alumnado que, pola súa conduta inadecuada, impida 

o normal desenvolvemento do traballo dunha sesión lectiva do seu 

grupo – clase. Envio do alumnado  por pate do Profesorado a esta 

aula con tarefas a realizar durante a súa permanencia nela, que non 

excederá do tempo que dure a sesión lectiva no que se producise a  



                                                         

 
 
 
 
 

 

 

conduta inadecuada. Correspóndelle a dito Profesorafo corrixilas e 

avalialas. Deberemos desenvolver o Programa de habilidades e 

competencias sociais . A familia será informada de que o seu fillo/a se 

lle deriva a esta aula, en desenvolvemento da súa autonomía e 

indicaráselles o motivo desa remisión.  

A Xefatura de Estudos levará un rexistro do alumnado derivado, o 

Profesorado que o deriva e os motivos. De ser o caso, poderáse 

empregar a aula inclusiva coas mesmas finalidades pero cun 

comportamento moi disruptivo e con apertura de expediente segundo 

a lei 4/2011, do 30 de xuño, da Convivencia e participación da 

Comunidade Educativa en materia de Convivencia escolar.  

f) Desdobramento de grupos en diferentes áreas / materias segundo 

os recursos disponibles e disponibilidade horaria do Profesorado  

como son en  : Lingua e Literatura Galega, Lingua e Literatura 

Castelá,Matemáticas, Inglés…etc  

g) Reforzo educativo e apoio do Profesorado con disponibilidade 

horaria :  

Afecta á secuencia de contidos, ás formas e os instrumentos de 

avaliación, a organización da aula, o agrupamento do alumnado e todo 

o incluído dentro do ámbito da metodoloxía. Destinado ó alumnado 

que coa modificación dos elementos citados pode seguir o proceso 

ordinario e seguir o ritmos de ensino e de aprendizaxe. 



                                                         

 
 
 
 
 

 

 

Elaboración por parte de cada Profesor/a que impartan a área, 

materia, módulo ou ámbito co coñecemento do Profesor/a Titor/a, e 

este debe informar á Xefatura de Estudos , pais/nais ou Titores/as 

legais.  

Levaranse a cabo na aula ordinaria e pode contar coa colaboración 

dos Profesorado con disponibilidade horarioa, aue actúa como un 

apoio xeral ao conxunto da aula.  

Dito reforzo reflectiranse nos documentos oficiais de avaliación do 

alumnado.  

Ao final do curso, o Profesorado, coordinado polo persoa Titor/a, 

elaborará un informe individual dos reforzos educativo levados a cabo 

segundo o modelo facilitado no Orde 08-09-2022 ou deseñado polo 

Departamento de Orientación , o cal, será arquivado  .  

h) Programas de enriquecimento curricular : destinados ao alumnado 

que presenta altas capacidades intelectuais .A finalidade é promover e 

desenvolver os distintos talentos, dando resposta ás súas 

inquedanzas e potencialidades e ao interese por aprender e manter o 

seu nivel de motivación.  

Os EOE, no contexto da súa función de asesoramento, daránnos a 

coñecer aos Departamentos de Orientación pautas sobre estes 

programas .Será o Equipo Docente dese alumnado quenes os 

desenvolver, co asesoramento da Xefatura do Departamento de  



                                                         

 
 
 
 
 

 

 

Orientación. Desenvolveránse na aula ordinaria e terán como referente 

o currículo do curso no que estea escolarizado este alumno/a con 

altas capacidades intelectuais. É competencia e responsabilidade do 

Profesorado da área, materia, ámbito ou módulo a oferta de 

actividades e a organización da aula para que a diversidade do 

alumnado se beneficie desta medida.  

Con carácter xeral, os programas de enriquecimento curricular 

reflectiranse nos documentos oficiais de avaliación do alumnado.  

i) Plan   de reforzo para o alumnado que promocione de curso con 

materias sen superar . 

En cada unha desas materias, destinado á súa recuperación e á súa 

superación.  

Elaborado polo Profesorado que imparte a materias que o alumnado 

ten pendente de superar, baixo as directrices do correspondente Dpto 

Didáctico e co coñecemento do Profesor/a Titor/a tendo como 

referente os obxectivos da materia e a contribución á adquisición das 

Competencias.  

Este programa debe adaptarse ás particularidades do alumnado 

destinatario. Velará por dito plan o Departamentto Didáctico. O Plan de 

reforzo debe incluir, cando menos os apdos que van da a – g tal como 

se contempla no artigo 51 da Orde 08-09-2022 .  

 



                                                         

 
 
 
 
 

 

 

En cada Sesión de avaliación farase un seguimento deste plan de 

reforzo e , de ser necesario, realizando os axustes que proceda. Na 

sesión de avaliación final o Profesor/a da materia pendente decidirán 

sobre a súa avaliación.  

En todo caso, para superar a materia pendente, o alumnado deberá 

obter avaliación positiva en dito plan correspondente, o que se terá en 

conta para os efectos de promoción e /ou titulación.  

j) Plan  específico  personalizados para o alumnado que permaneza 

un ano máis no mesmo curso  

O plan ten como  finalidade adaptar as condicións curriculares ás 

necesidades do alumnado, para tratar de superar as dificultades 

detectadas. Este plan elaborao o Equipo Docente, baixo a 

coordinación do Profesorado Titor/a, e desenvolverase ao longo de 

todo o curso. Debe incluir, cando menos os apdos do a-g tal como se 

explicita no artigo 52 da Orde 08-09-2022 . En cada Sesión de 

avaliación farase seguimento e, de ser necesario, realizaranse os 

axustes que proceda. Ao final do curso, na mesma Sesión de 

avaliación informarase sobre o seu desenvolvemento e o seu 

aproveitamento.  

k) Programa de habilidades e competencias  sociais : 

Incluido  e elaborado polo Departamento de Orientación no Plan de 

Orientación como complemento das medidas correctoras das  



                                                         

 
 
 
 
 

 

 

condutas contrarias á convivencia, dirixido ao alumnado que incorra 

reiteradamente en condutas disruptivas, coa finalidade de mellorar a 

integración no Centro. Así mesmo, dito programa, tamén,  destinarase 

a aquel alumnado que, como consecuencia da imposición das 

medidas correctoras, estea privado temporalmente do seu dereito de 

asistencia ao Centro Educativo .Este Programa aplicarase en 

coordinación entre o Departamento de Orientación e o Profesor 

Titor/a, que implicará ao resto do Profesorado e as familias e, de ser o 

caso, os Servizos Sociais correspondentes, `para conxuntamente 

lograr un desenvolvemento adecuado do proceso educativo e das 

accións propostas.  

O programa de habilidades e Competencias sociais  e representa un 

conxunto de procesos cognitivos,socioafectivos e emocionais que 

desenvolven as capacidades para levar a cabo comportamentos 

socialmente axeitados e o desenvolvemento dunha Convivencia 

positiva. 

Atendendo á igualdade de oportunidades, igualdade de trato e non 

discriminación por razóns de nacemento, orixe racial ou étnica, sexo, 

discapacidade, idade, doenza, relixión ou crenzas, nin por outra 

condición nin circunstancia persoal nin social, así como a prevención 

da violencia de xénero .  

 



                                                         

 
 
 
 
 

 

 

Promoveremos este programa para a totalidade do alumnado para a 

adquisición das Competencias sociais e cognitivas necesarias para 

favorecer a empatía, autoestima, comprensión das demais persoas e a 

interacción satisfactoria con elas, a solidariedade, o respecto, a 

tolerancia ante as discrepancias, a expresión correcta das propias 

opinións e dos sentimentos, e todo o que signifique as relacións e da 

Convivencia. Desenvolvemento de todas estas actuacións en todas as 

áreas, materias, ámbitos ou módulos, e terán consideración de 

elementos transversais do currículo. Seguimento e elaboración por 

parte do Departamento de Orientación.  

l) Materias optativas  

m) Acción Titoríal  

n) Exención en 2ª Lingua estranxeira  

o) Avaliación inicial  

Co fin de actuar de maneira preventiva e poder atender á diversidade do 

alumnado, realizase un Plan de avaliación inicial que implica a participación de 

todo o Profesorado, nos seguintes termos :  

o Recollida de información do alumnado de novo ingreso no Centro 

Educativo : 

O Departamento de Orientación realiza un análise de información que os 

Centros de procedencia envían de cada alumno/a , e recabará datos dos 

Centros da zoa,co fin de detectar alumnado con neae. Toda a  



                                                         

 
 
 
 
 

 

 

información pertinente será comunicado ó Equipo Directivo para a 

organización do inicio do curso e o Titor /a correspondente .Previamente 

en xuño reunión entre : Mestre /a de Pedagoxía Terapéutica 

,Departamento  de Orientación, Xefatura de Estudos ,Titores/as e 

Departamento de Orientación dos Centros implicados de Primaria para a 

recollida de dita información.  

o Realización da avaliación inicial en 1º ESO, por cada uno dos 

Departamentos Didácticos . 

o Recollida de datos por parte da Titoría a través dos informes 

individualizados , informe final de Etapa de Primaria, promoción, 

repeticións, opinións do Profesorado e Titores/as, asesoramento do 

Departamento de Orientación, Medidas de atención á diversidade que 

tivo o alumnado ó longo da súa Etapa de Primaria.  

o Pre avaliación – inicial : consiste na reflexión conxunta do Equipo 

Docente dos datos recollidos sobre o alumnado e dos resultados da 

avaliación para :  

1-Priorizar obxectivos  

2-Adoptar medidas concretas de actuación ordinarias e/ou 

extraordinarias, tanto a nivel individual como grupal  

3- Programar actividades de recuperación, das materias pendentes de 

cursos anteriores  

 



                                                         

 
 
 
 
 

 

 

4-Ter en conta o alumnado da ESO que precisa programas especifícos 

personalizados   

o Reunión do Equipo de Titores/as por curso, coordinados pola Xefatura 

de Estudos , con presencia do Departamento de Orientación, Mestre/a 

de Pedagoxía Terapéutica para concretar as medidas de actuación que 

se propoxeron nas Sesións de avaliacións.  

o Ó longo do curso, o Profesorado irá profundizando no coñecemento das 

diferenzas individuais do alumnado, mediante a avaliación continua, 

para poder tomar acordos en cada unha das Sesións de avaliacións 

sobre propostas de mellora no proceso de E/A. Igualmente elaboraránse 

as AC que se precisen, facendo o correspondente seguimento trimestral 

do Departamento de Orientación e do Profesorado. De consideralo 

necesario, o Titor/a poderá  convocar o Equipo Docente ó longo do 

curso para prantexar alguna cuestión concreta e tomar decisións que 

afecten ó grupo ou a algún alumno/a en concreto  

Polo tanto, as medidas ordinarias no noso Centro aplicadas son as 

seguintes : 

• AVALIACIÓN PSICOPEDAGÓXICA : 

Con carácter xeral, a avaliación psicopedagóxica dun alumno/a 

escolarizado iniciarase a partir do correspondente protocolo de demanda 

elaborado polo Departamento de Orientación que formará parte do PAD, e 

daránse a coñecer á Comunidade Educativa ( Os EOE porán ao dispor dos  



                                                         

 
 
 
 
 

 

 

Centros Educativos un protocolo unificado de demanda para a súa 

colaboración ). Na demanda de avaliación deberá acreditarse a información 

ós pais/nais ou as persoas titoras legais .  

A partir da información facilitada nese protocolo e segundo o que se 

establece na Orde 08-09-2022, o Departamento de Orientación realizará a 

avaliación psicopedagóxica e emitirá o correspondente informe 

psicopedagóxico.  

Polo tanto, é un Proceso de recollida, análise e valoración da información 

relevante dos distintos elementos que interveñen no proceso de E/A, coa 

finalidade de identificar as necesidades educativas de determinado alumnado 

que presente ou pode presentar desaxuste no seu desenvolvemento persoal ou 

académico,e poder fundamentar as decisións respecto de aspectos como : 

modalidade de escolarización máis axeitada, proposta de flexibilización da 

escolarización, elaboración de adaptacións curriculares, proposta de 

diversificacións do currículo, determinación de recursos e apoios específicos 

complementarios, orientación escolar e profesional e cantos outros aspectos 

que aquel poida precisar para progresar no desenvolvemento harmónico das 

distintas capacidades. A avaliación psicopedagóxica basearase no nivel 

acadado polo alumno /a en canto ós obxectivos e contidos da aprendizaxe,e, 

especialmente, na valoración das súas potencialidades e da interacción co 

Profesorado, cos compañeiros e compañeiras e cos materiais no contexto e do  

 



                                                         

 
 
 
 
 

 

 

Centro escolar, así como no seu contorno socio-familiar. Sempre será 

revisable.  

A solicitude de intervención que fagamos  desde o Departamento de 

Orientación, co visto e prace da Dirección do Centro Educativo, e xuntaráselle 

unha copia do informe psicopedagóxico elaborado pola Xefatura do 

Departamento de Orientación   aos especialistas do EOE enviandoa  á 

Inspeción Educativa, a través do correspondente modelo formalizado.  

O INFORME PSICOPEDAGÓXICO : Orde artigos 20-24 da Orde  08-09-2021 : 

 Os resultados e conclusións da avaliación psicopedagóxica recolleranse 

nun informe psicopedagóxico . Nel deberán constar, do xeito mais  

completo posible, a situación evolutiva e educativa da alumna/o,a 

concreción  e a valoración do tipo de necesidade específica que 

presenta, as orientacións  e as propostas organizativas e curriculares,as 

axudas e os recursos necesarios, o procedemento para a revisión e a 

actualización do informe, e cantas outras orientacións se consideran 

oportunas. A elaboración do informe psicopedagóxico compete á 

Xefatura do Departamento de Orientación do Centro no que estean 

matriculados o alumnado obxecto da avaliación psicopedagóxica, ou, de 

ser o caso, a do Centro para o que solicita praza. Este informe xuntarase 

á documentación que conforma o expediente escolar da alumna/o.  

 As nais, país ou titores e titoras legais do alumnado deberán ser 

informados dos resultados das avaliacións psicopedagóxicas así como  



                                                         

 
 
 
 
 

 

 

 da proposta educativa que se derive desta . No caso de que os pais/ 

nais ou as persoas titoras legais demanden copia deberán solicitalo por 

escrito á Dirección do Centro Docente .Dito Centro facilitaralles copia do 

informe solicitado, esa entrega consignaranse no rexistro oficial  de 

saída so Centro e deixarase constancia escrita da recepción por parte 

da persoa solicitante, no expediente do alumnado.  

 A Xefatura do Departamento informará ó Profesorado Titor/a dos 

resultados e das conclusións da avaliación psicopedagóxica, así como 

da proposta educativa que se derive desta.  

 En sintese, o informe psicopedagóxico debe explicitar ben as 

competencias adquiridas,as necesidades educativas, a valoración, as 

orientacións reeducativas e os recursos a usar.  

 Os informes psicopedagóxicos teñen carácter  confidencial,levando esa 

indicación en todas as páxinas. O orixinal ou unha copia auténtica 

arquivaranse no expediente escolar do alumnado. As persoas que por 

razón do seu cargo ou función, teñen coñetemente do contido do 

informe psicopedagóxico están obrigadas a gardar o correspondente 

sixilo atendendo á lei de  protección de datos persoais e garantía dos 

dereitos dixitais.  

 Cando o informe psicopedagóxico forme parte dun ditame de 

escolarización deberá incluir a proposta de escolarización que se  

 



                                                         

 
 
 
 
 

 

 

considere máis adecuada, en función das necesidades educativas que 

presenta o alumnado, e dos recursos que necesite.  

 Nos casos en que a Xefatura do Departamento de Orientación considere 

adaptar o currículo de determinda área ou materia, ou unha 

flexibilización da duración do período de escolarización do alumnado 

debe manifestalo no informe psicopedagóxico, sen que isto teña carácter 

vinculante para o Equipo Docente  

 Ten carácter revisable e actualizarase en calquera momento de 

escolarización do alumno/a, cando se produzan modificacións 

significativas da súa situación.Como mínimo o informe psicopedagóxico 

e a avaliación psicopedagóxica revisaransese, como mínimo , ao 

comenzo de cada etapa educativa.   

PROGRAMAS PREVENTIVOS NO NOSO CENTRO : 

Reforzo educativo do Profesorado do grupo-clase  e apoio do Mestre 

PT dentro da aula ordinaria  

Esta medida supón o traballo conxunto na aula ordinaria, do profesor 

adscrito á area ou Titor do grupo con outro profesor do Centro con 

dispoñibilidade horaria  (incluidas as mestras de Pedagoxia Terapéutica 

como unhas máis),colaborando en todas o nalgunhas actividades.O 

profesor de área será o responsable da planificación do proceso de E/A e 

do seguimento e avaliación do alumnado. 

 



                                                         

 
 
 
 
 

 

 

Esta tarefa será desenvolta preferentemente polo Profesorado da mesma 

etapa do nivel no que se leva a cabo e, con carácter prioritario, nas 

áreas/materias  de Lingua e Literatura Castelá/ Lingua e Literatura galega e  

Matemáticas sen perxuizo de que se poida levar a cabo noutras áreas / 

materias ( de ser necesario ). 

Desdobres de grupos  

Ponderase desdobrar grupos para a realización de determinadas 

actividades co obxecto de facilitar ó alumnado una atención máis 

individualizada.A programación será a mesma para os dos grupos e a 

coordinación entre o Profesorado debe ser  máxima. Na formación dos 

grupos de alumnos evitarase calquera clasificación do alumnado polos seus 

coñecemento, nivel intelectual ou rendimento.  

Estará a cargo de Profesorado con disponibilidade horaria, debendo contar, 

se é o caso, coa especialidade requerida.  

Reforzo educativo individual por parte do Profesorado 

 Afecta á secuencia de contidos, ás formas e os instrumentos de avaliación, a 

organización da aula, o agrupamento do alumnado e todo o incluído dentro do 

ámbito da metodoloxía. Destinado ó alumnado que coa modificación dos 

elementos citados pode seguir o proceso ordinario e seguir o ritmos de ensino 

e de aprendizaxe. 

 

 



                                                         

 
 
 
 
 

 

 

Elaboración por parte de cada Profesor/a que impartan a área, materia, módulo 

ou ámbito co coñetemente do Profesor/a Titor/a, e este debe informar á 

Xefatura de Estudos , pais/nais ou Titores/as legais.  

Levaranse a cabo na aula ordinaria e pode contar coa colaboración dos 

Profesorado con disponibilidade horarioa, aue actúa como un apoio xeral ao 

conxunto da aula.  

Dito reforzo reflectiranse nos documentos oficiais de avaliación do alumnado.  

Ao final do curso, o Profesorado, coordinado polo persoa Titor/a, elaborará un 

informe individual dos reforzos educativo levados a cabo segundo o modelo 

facilitado na Orde 08-09-2022 ou deseñado polo Departamento de Orientación , 

o cal, será arquivado  .  

Exención en 2º Lingua estranxeira 

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

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

unha medida dirixida ao alumnado con dificultades especificas na 2ª lingua 

estranxeira.Débese considerar que é unha medida extraordinaria que lle priva ó 

alumno/a de cursar unha área común nestes cursos. 

Alumnado dos cursos de 1º e 2º de ESO que presente claras dificultades 

continuadas no proceso de aprendizaxe, preferentemente, nas áreas de linguas  

Profesorado : preferentemente das áreas de linguas  

Cando un alumno/a deixe de precisar esta medida poderá incorporarse á aula 

ordinaria na materia sen avaliación.  



                                                         

 
 
 
 
 

 

 

Plan  específico  personalizado para o alumnado que permaneza un ano 

máis no mesmo curso  

O plan ten como  finalidade adaptar as condicións curriculares ás necesidades 

do alumnado, para tratar de superar as dificultades detectadas. Este plan 

elaborao o Equipo Docente, baixo a coordinación do Profesorado Titor/a, e 

desenvolverase ao longo de todo o curso. Debe incluir, cando menos os apdos 

do a-g tal como se explicita no artigo 52 da Orde 08-09-2022 . En cada Sesión 

de avaliación farase seguimento e, de ser necesario, realizaranse os axustes 

que proceda. Ao final do curso, na mesma Sesión de avaliación informarase 

sobre o seu desenvolvemento e o seu aproveitamento. 

Programa de enriquecimento curricular  

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

os contidos do programa da clase, modificando só as actividades, a 

metodoloxía , os procedementos de avaliación e a temporalización.  

Destinatarios: alumnado que ten un nivel de competencia curricular superior ao 

seu grupo de referencia. 

Profesorado: aplicarase dentro da aula polo profesor/a de cada materia  

Temporalización: dependerá das necesidades de apoio que requira o alumnado 

que sexa obxecto desta medida  

Tamén,no noso Centro Educativo  levaremos a cabo o  Programa de 

habilidades e competencias  sociais , a oferta de materias optativas, a acción 

Titoríal e a avliación inicial ( medidas explicitadas anteriormente). 



                                                         

 
 
 
 
 

 

 

555...222   222   EEEXXXTTTRRRAAAOOORRRDDDIIINNNAAARRRIIIAAASSS:::   

Dirixidas a dar resposta ás necesidades educativas do alumnado con 

necesidades específicas de apoio educativo que poden requerir modificacións 

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

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

na modalidade de escolarización . 

Aplicaranse unha vez esgotadas as de carácter ordinario ou por resultaren 

estas insuficientes  ( art 54 da Orde 08-09-2021). Necesitan unha das 

seguintes autorizacións:  

- Da Dirección do Centro Educativo  

- Do Servizo de Inspección Educativa  

- Da Xefatura Territorial correspondente  

- Da Dirección Xeral que proceda  

- Algunhas necesiten informe xustificativo do Servizo de Orientación ( art 

9.2)  

Son de medidas de corte reactivo . Consideránse medidas extraordinarias  de 

atención á diversidade ás seguintes : 

a) Adaptacións curriculares  

b) Agrupamentos flexibles  

c) Apoio do Profesorado especialista en PT e/ou en Audición e Linguaxe  

 

 



                                                         

 
 
 
 
 

 

 

d) Flexibilización da duración do período de escolarización na etapa de 

Educación  Secundaria Obrigatoria .Rexistro das medidas de 

flexibilización. 

e) Programas de Diversificación Curricular  

f) Atención educativa ao alumnado que presenta dificulatdes para unha 

asistencia continuada a un Centro Docente :  

f.1 Alumnado que non poida asistir con regularidade por un período 

prolongado ao Centro Docente no que estea escolarizado, por 

prescrición médica, doenza, vulnerabilidade propia ou conviventes 

vulnerables como consecuencia dunha emerexencia sanitaria, por 

lesión, por permanecer nun centro hospitalario a tempo completo ou 

hospitalización de día.  

f.2 Atención educativa domiciliaria  

f.3 Atención educativa hospitalaria  

f.4 Atención educativa virtual  

     g) Atención educativa ao alumnado menor sometido a medidas de  

         responsabilidade penal  

     h)Atención educativa ao alumnado sometido a medidas de protección e    

        tutela  

     i ) Atención educativa ao alumnado pertencente a familias itinerantes  

     j)  Atención educativa ao alumnado procedente do estranxeiro : 

           1- Grupo de adquisición de linguas  



                                                         

 
 
 
 
 

           2-  Grupo de adaptación de Competencia Curricular  

k) Atención educativa a mozas embarazadas  

No noso Centro Educativo  as Medidas extraordinarias son as seguintes : 

      APOIO ESPECIALIZADO  PT /AL  

A intervención profesional do Profesorado especialista en PT e do especialista 

en Audición e Linguaxe débese entender como un recurso dirixido 

especialmente á atención educativa do alumnado con NEE, sen prexuizo de 

que, excepcionalmente, atenda outro alumnado con NEAE. Este Profesorado 

exercerá as súas funcións, con carácter prioritario, nas etapas de EI, EP e de 

ESO. O apoio do Profesorado especialista en AL centrarase prioritariamente 

nos ámbitos da comunicación, da linguaxe e da fala. 

A atención docente directa por parte do Profesorado especialista en PT ou en 

AL realizarase, con carácter xeral, dentro da aula ordinaria do alumnado ao que 

apoia.  

Fóra da aula ordinaria esa atención terá carácter excepcional, deberá constar 

no informe psicopedagóxico, terá unha distribución semanal equilibrada e non 

poderá exceder da terceira parte dos períodos lectivos semanais, que en 

ningún caso suporá a totalidade do horario lectivo semanal dunha determinada 

área ou materia, agás que o alumnado estea escolarizado nunha modalidade 

diferente á ordinaria, e poderá desenvolverse, con carácter xeral, en pequeño 

grupo, cun máximo de 5 alumnos/as de forma simúltanea. 

Da atención excepcional fóra da aula á que se refire o parágrafo anterior, 

exclúense as intervencións do Profesorado de AL que teñan que ver coa 



                                                         

 
 
 
 
 

reeducación da producción oral do alumnado. Neste caso, as intervencións só 

ocuparán unha fracción do período lectivo.  

 O procedemento para a demanda de intervención, realización de informe ou 

de avaliación psicopedagóxica por parte do servizo de Orientación é o 

seguinte: 

• Comunicado do profesor, pai, nai ou titor legal á Orientadora do 

Centro da necesidade de intervención ou avaliación dun 

determinado alumno/a. 

• Cumprimentación por parte do demandante do cuestionario previo 

aportado pola Orientadora  

• Proceso de avaliación e redacción do correspondente informe por 

parte da Orientadora . 

A Orientadora elevará a proposta de organización da docencia para o 

alumnado con necesidade específica de apoio educativo á Xefatura de Estudos 

. Para o deseño desta atención teranse en conta os seguintes criterios: 

− Atenderase preferentemente ao alumnado con nee / ou obxecto dunha 

AC  

− Primarase a calidade do apoio limitándose para iso o número de 

alumnado atendido simultáneamente. 

− Evitarase o exceso de horas de permanencia do alumnado fóra do 

grupo-clase  



                                                         

 
 
 
 
 

− Evitarase a ausencia nas áreas non instrumentais que favorecen a 

integración  

− Atención ós alumnos/as  fóra da aula deberá compatibilizarse nas áreas 

obxecto de apoio coa presenza do alumnado na aula ordinaria nestas 

mesmas áreas co Profesorado que as imparte e que será o responsable 

da avaliación do alumnado. 

Ó remate do curso, o Profesor de PT e / ou AL elaborará un informe final de 

curso  relativo ó apoio realizado.  

ADAPTACIÓN CURRICULAR ou ADAPTACIÓNS DO CURRÍCULO  

Medida extraordinaria de atención á diversidade  que afecta ós elementos 

prescritivos do currículo; van dirixidas ao alumnado con NEE e, 

excepcionalmente, ao restante alumnado con NEAE. Dita medida cumprirá que 

no informe psicopedagóxico resultante da avaliación psicopedagóxica se 

entenda como a máis idónea para atender as necesidades educativas do 

alumnado e despois da aplicación doutras Medidas de atención á diversidade.  

Consideránse elementos prescritivos do currículo aqueles que, recolle a 

normativa pola que se regula o currículo. Suporán as modificación, ampliación, 

a reducción ou a supresión de parte ou todos os elementos prescritivos do 

currículo.  

As adaptacións curriculares realizaranse na Educación Primaria e na 

Educación Secundaria  obrigatoria, sen prexuízo das adaptacións que se 



                                                         

 
 
 
 
 

requiran para a flexibilización da duración do período de escolarización do 

alumnado.  

As adaptacións curriculares axustaranse ao nivel de competencia curricular do 

alumnado, ao seu desenvolvemento e ao seu potencial de aprendizaxe, así 

como ás súas características persoais e sociais. Para a súa elaboración 

partirase do currículo de referencia, entendido como o do ciclo ou nivel/curso  

no que o alumno/a estea matriculado, para chegar ao currículo adaptado, 

entendido como o que conforma a adaptación curricular que se vai a 

desenvolver ao longo do ciclo ou curso .  

Cando o alumno/a precisen dunha AC, a familia será informada desta medida, 

do que quedará constancia por escrito.  

Decidirase a conveniencia de elaborar unha ACS para un alumno/a 

determinado, unha vez esgotadas outras medidas ordinarias de intervención 

educativa.  

Procedemento : 

Reunión coordinada pola Xefatura de Estudos, á que asistirán o Titor/a, os 

Profesores de áreas a adaptar e os profesionais que participaron na avaliación 

diagnóstica. Nesta reunión  decidirase a pertinencia da adaptación, ás areas a 

adaptar así como aqueles elementos do currículum que, no seu caso, deberán 

ser modificados. 



                                                         

 
 
 
 
 

Redacción do documento ( AC) . Os Profesores que imparten as áreas obxecto 

de adaptación realizarán a programación destas e a Orientadora elaborará a 

parte formal da Adaptación Curricular.. 

Conseguintemente é conveniente establecer prazos no proceso de elaboración: 

• Solicitude de avaliación psicopedagóxica á Orientadora: mes de 

setembro, tras a avaliación inicial.  

• Primeira reunión coa Xefa de Estudos : segunda quincena de outubro 

(aproximadamente ). 

• Elaboración das programacións e entrega destas últimas á Orientadora 

en soporte informático e en papel para a elaboración do documento : 

primeira quincena de novembro  

• Remisión de documento á Inspección educativa: segunda quincena de 

novembro, tras a segunda reunión de revisión coordinada pola Xefa de 

Estudos.  

Responsabilidades: 

A Xefatura do Departamento de Orientación conformará o expediente da 

adaptación, que se axustará no modelo que figura no anexo II da Orde 08-09-

2022, e xuntaráselle copia da acta da reunión que se decidiu realizar a AC.  

A Dirección do Centro enviará o expediente da adaptación curricular á 

Inspección Educativa, a quen lle compete a autorizaciónm segundo o modelo 

do anexo III. Con carácter xeral, a solicitude da Dirección do Centro Docente 



                                                         

 
 
 
 
 

farase antes da finalización do mes de novembro, agás no caso das AC que 

forman parte dos expedientes de flexibilización da duración do período de 

escolarización. 

Formarán parte do expediente do alumnado unha copia da AC e a súa 

autorización pola Inspección Educativa.  

O desenvolvemento das AC realizarase,na medida do posible, no contexto da 

aula ordinaria da alumna ou do alumno, coordinado polo Profesorado Titor, 

quen convocará as reunións de seguimento que se estimen necesarias ou, 

cando menos, as que figuren no expediente da AC. 

A avaliación do alumnado nas áreas ou materias adaptadas realizarase por 

parte do Profesorado que as imparte, coas achegas do Profesorado de apoio, 

de ser o caso, e conforme os criterios de avaliación establecidos na AC. As 

cualificacións expresaranse nos mesmos termos cós establecidos no normativa 

xeral que regula a avaliación da ensinanza en que están matriculados o   

alumno/a. 

Os referentes da avaliación do alumnado con AC serán os incluidos no 

devandita adaptación, sen que isto poida impedirlles a promoción ou titulación.  

A información das avaliacións que se facilite ás familias incluirá as 

cualificacións obtidas nas áreas ou materias adaptadas, segundo os criterios 

de avaliación incluidos nas correspondentes adaptacións curriculares .Nesta 

información incluirase tamén unha valoración cualitativa do progreso do 

alumno/a. O Profesorado Titor será responsable, coa colaboración do Equipo 



                                                         

 
 
 
 
 

Docente e da Xefatura do Departamento de Orientación, de elaborar e trasladar 

esa información.  

A duración das AC poderá ser dun ciclo ou dun curso, en función da etapa 

educativa en que estean escolarizados  o alumno ou a alumna.  

Calquera modificación que se realice aos elementos prescritivos do currículo da 

AC autorizada requerirá unha nova autorizació por parte da Inspección 

educativa.  

As nais, os pais ou as persoas titoras legais do alumnado teñen dereito a que 

se lles facilite, por parte do Centro Docente e logo da súa solicitud, unha copia 

da AC autorizada. 

               OUTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE  

Se ben reflectimos só aquelas que previsiblemente contemplamos no inicio  e ó 

longo deste curso escolar 2021-2022 , tanto o Centro Educativo como o 

Departamento de Orientación están en disposición de aplicar aquelas outras  

que xurdan ó longo  dos diferentes  cursos escolares vindeiros   

Atención educativa ao alumnado procedente do estranxeiro :  

Este alumnado terá a consideración de alumnado con NEAE polas súas 

condicións persoais ou de historia escolar. Este alumnado poderá, se ten unha 

idade comprendida entre os tres anos e o límite de escolarización obrigatoria, 

participar nun grupo de adquisición de linguas e/ou nun grupo de adaptación de 

competencia curricular se presenta, respectivamente, descoñecemento das 



                                                         

 
 
 
 
 

dúas linguas oficiáis de Galicia e/ou desfasamento curricular de dous cursos ou 

máis, con respecto ao que lle correspondería polo súa idade. A participación 

nestas medidas realizarase, respectivamente, segundo se dispón nos artigos 

68 e 69 desta orde.  

A escolarización deste alumando realizarase segundo o procedemento 

establecido na normativa que regula a admisión do alumnado nos Centros 

docentes públicos.  

No momento da súa incorporación ao sistema educativo farase a avaliación 

inicial, que, de estimarse necesario, se complementará coa avaliación 

psicopedagóxica que realiza a Xefatura do Departamento de Orientación. Se 

tras esa avaliación se detecta que a alumna ou a alumno presenta un 

desfasamento curricular de máis de dous cursos, poderanse escolarizar no 

curso inmediatamente inferior ao que lle correspondería por idade, 

incorporándose ao curso correspondente á súa idade no caso de superar ese 

desfasamento.  

Estas circunstancias de producirse, serán comunicadas á Inspección educativa. 

Esta medida só se aplicara nas etapas de Primaria e de ESO, respectando que 

o alumno ou alumna poidan rematar calquera desas etapas, dentro dos limites 

de idade establecidos.  

Todas as medidas educativas de atención ao alumnado procendente do 

estranxeiro considerarán as súas necesidades e facilitarán a súa inclusión, o 

seu desenvolvemento e a súa socialización. 



                                                         

 
 
 
 
 

Atención educativa ao alumnado que presenta dificultades para unha 

asistencia continuada a un Centro Docente  

No que estea escolarizado, por prescrición médica, doenza, vulnerabilidade 

propia ou conviventes vulnerables como consecuencia dunha emerxencia 

sanitaria, por lesión ou por permanecer ingresado nun centro hospitalario a 

tempo completo ou en hospitalización de día, establécense, para lle dar 

continuidade ao seu proceso formativo, as medidas específicas reguladas 

neste artigo.  

Destacamos a atención educativa domiciliaria ( artigo 25.4 do Decreto 

229/2011, 7 de decembro ) , a atención educativa hospitalaria ( artigo 25.2 do 

Decreto 229/2011, 7 de decembro )  e a atención educativa virtual artigo 62 da 

Orde 08-09-2021. 

Flexibilización da duración do período de escolarización  

Consiste en aumentar ou reducir , excepcionalmente, o tempo de permanencia 

na etapa respecto do establecido con carácter xeral, en función das 

necesidades educativas especiais o das altas capacidades do alumnado , 

respectivamente.  ( artigo 58 da Orde 08-09-2021)      

    Artigo 15  Ámbito e flexibilización modular de ciclos formativos  

  De acordo con artigo 61 do Decreto 114/2010, do 1 de xullo o alumnado 

con necesidades educativas especiais poderá ser autorizado, cando a 

necesidades educativas de apoio especifico asi o xustifiquen, para cursar os 

ciclos formativos en réxime ordinario de modo fragmentado por módulos cunha 



                                                         

 
 
 
 
 

temporalización distinta á establecida con carácter xeral”. contemplase o 

seguinte :                 

“O alumnado con necesidades educativas especiais poderá ser autorizado, 

cando as necesidades educativas de apoio especifico asi o xustifiquen, para 

cursar os ciclos formativos en réxime ordinario de modo fragmentado por 

módulos cunha temporalización distinta á establecida con carácter xeral .A 

Consellería con competencias en materia de educación establecerá o 

procedimento para a autorización das flexibilizacións modulares “.   

No Capítulo VI, Alumnado con Necesidades Educativas Especiais, da 

Orde do 12 xullo  de 2011 polo que se regula o desenvolvemento, a 

avaliación e a acreditación académica do alumnado das ensinanzas de 

Formación Profesional Inicial,(DOG venres, 15 de xullo de 2011) explicitando 

o procedimento a seguir, a documentación e os prazos :  

Artígo 16. Procedimento  de solicitude e autorización de flexibilización 

modular. 

1. Unha vez comenzado o curso académico e realizada a sesión de 

avaliación inicial á  que se refire o artígo  28 desta orde, a Dirección do 

Centro presentará a oportuna solicitude no  Servizo   Territorial de Inspección 

Educativa  correspondente para que se emita informe ao respecto.  A solicitude 

deberá acompañarse da seguinte  documentación: 

a) Informe que xustifique a necesidade da medida, elaborado polo 

Departamento de Orientación do Centro   en colaboración co Profesor ou a 

Profesora que exerzan  a Titoría. 

 



                                                         

 
 
 
 
 

b) Conformidade expresa do pai e da nai, ou de quen  dispoña da Titoría legal 

do alumno/a, no caso  de ser menor de idade, ou a súa propia, si é maior de 

idade.   

c) Fotocopia compulsada do expediente académico. 

d) Proposta da nova  distribución horaria para cursar as ensinanzas e, no 

seu seu  caso, as oportunas medidas de reforzo  educativo. 

2.O Servizo Territorial de Inspección Educativa remitirá toda a documentación, 

xunto co seu informe, ó Xefe ou a Xefa Territorial, a quenes corresponderá a 

autorización ou a denegación da flexibilización. 

3. A iniciativa do Servizo Territorial de Inspección Educativa, poderase  requerir 

ó Equipo   de Orientación Específico a elaboración dun  informe 

complementario que motive a resolución. 

Artígo 17. Prazos no  procedimento de flexibilización. 

1. O prazo para presentar as solicitudes de flexibilización ante o  Servizo 

Territorial de Inspección Educativa será ata  o 31 de outubre de cada curso 

académico. 

2. A resolución da autorización da flexibilización  comunicaráse ó  Centro no 

prazo  de dez días contados a partires do día  seguinte ó da súa recepción, 

para a  súa comunicación á persoa interesada. 

 

 

 

 

 



                                                         

 
 
 
 
 

 

666   DDDEEETTTEEERRRMMMIIINNNAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDOOOSSS   CCCRRRIIITTTEEERRRIIIOOOSSS   PPPAAARRRAAA   AAA   OOORRRGGGAAANNNIIIZZZAAACCCIIIÓÓÓNNN   EEE   

DDDIIISSSTTTRRRIIIBBBUUUCCCIIIÓÓÓNNN   DDDOOOSSS   RRREEECCCUUURRRSSSOOOSSS   EEE   AAA   AAAPPPLLLIIICCCAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDAAASSS   MMMEEEDDDIIIDDDAAASSS   

PPPRRROOOPPPOOOSSSTTTAAASSS   :::   

Neste ámbito traballouse sobre: 

• A prevención de dificultades de aprendizaxe. 

• Detección de dificultades de aprendizaxe ou  calquera necesidade 

educativa. 

• Colaboración co Profesorado na prevención, deteción destes problemas, 

e na planificación, intervención e seguimento das medidas oportunas, 

tentando dar a resposta educativa máis axeitada, reorientándoas no 

caso de que se desvien dos obxectivos. 

• Implementación de Reforzo Educativo co PT dentro da aula ordinaria. 

Proba BADyG ó alumnado de 1º da ESO, para completar a ficha 

psicopedagóxica de cada alumno/a  e detectar posibles dificultades.  

• Atención individualizada a alumnos que o precisan.  

• Cooperación cos distintos membros do  Equipo de Orientación 

Específico (EOE) e da Inspección Educativa cando así o precisaron  as 

necesidades do Centro. 

• Realización de informes psicopedagóxicos do alumnado que o precisou  

• Seguimento da situación escolar do alumnado. 

• Adaptacións metodolóxicas para alumnado con necesidades educativas 

específicas  (TDAH, Discapacidade intelectual,TEA ( Sindrome de 

Asperger), Transtorno de comunicación …etc) 



                                                         

 
 
 
 
 

Destacamos: 

A constante atención á diversidade do alumnado de FP Básica, e a 

continuidade  do programa complementario ás expulsións do centro, asistido 

por persoal cualificado de Servizos Sociais dos Concellos de As Pontes con 

efectividade constatada . Concretamente, este curso houbo alumnado de 1º 

ESO , que participou como destinatario do mesmo con apertura de expediente 

disciplinario e envio de protocolos de absentismo escolar dunha alumna de 3º 

ESO e un alumno de 2º FPB.  

A partir da pre-avaliación inicial levamos a cabo a información de medidas 

ordinarias e extraordinarias ás familias de maneira individualizada por parte do  

coñecemento do Titor/a  ós pais/nais respectivos . 

A atención do alumnado levouse a cabo nas diferentes etapas da ESO, FPB , 

CF, Adultos, xunto coa incorporación ao Centro a partir do mes de xaneiro de 3 

alumnos /as novos de diferentes nacionalidades e de Comunidade Autónoma.  

Para mellorar a atención educativa inclusiva tivemos colaboración e 

coordinación con outros Profesionais externos ó Centro Educativo cos Servizos 

Sociais do Concello,asociacións, gabinetes psicolóxicos , UACO- Raogal pero 

con coñetemente, información  e autorización das súas familias. Asemesmo os 

Titores/as,.tamén,  informarón das correspondentes medidas ordinarias e 

extraordinarias do alumnado que as precisou co seguimento do Titor/a nas 

diferentes avaliacións parciais e avaliación final.  

Nos podemos esquencer  durante o 1º trimestre o Programa ARCOA e o 

Programa Proa Plus para o alumnado de 2º FPB como  un recurso de reforzo e 



                                                         

 
 
 
 
 

apoio  con que contou   o Centro Educativo para axudar á diversidade deste 

alumnado polas dificultades que amosan en diferentes niveis .  

Para o alumnado da ESA en relación ás Medidas de atención á diversidade 

teremos en conta a lexislación vixente pero traballando , especialmente, o 

reforzo nos diferentes ámbitos . 

   Para o alumnado inmigrante con escaso ou nulo coñocemento da Lingua e 

Literatura Castelá as accións axustaranse ós principios de : 

➢ Globalización :os contidos básicos de actuación serán os do ensino da 

Lingua e Literatura Castelá, abordados conxuntamente desde as 

diferentes áreas / materias nun proceso de inmersión lingüística en 

castelá  

➢ A Lingua e Literatura Castelá deberá seguir as fases de aprendizaxe  

dunha lingua : falar, ler, escribir e reflexionar sobre a lingua .  

➢ O alumnado será matriculado no Centro Educativo e na aula atendendo 

á normativa vixente de escolarización ( Orde  O8-09-2021)  

➢ Integración social :  potenciando o desenvolvemento de habilidades 

sociais e para a vida con este alumnado que lle faciliten o acceso á 

sociedade e a cultura . 

➢ Atención á diversidade e flexibilidade na resposta educativa e de 

integración  

➢ Interculturalidade : a fin de evitar a ruptura coa súa cultura e facilitar o 

novo proceso de aculturación favorecendo a súa motivación e 

autoestima, nos centros de interese, contidos, vocabulario …..etc , 

procurarase partir de elementos da súa cultura . 



                                                         

 
 
 
 
 

➢ Titoría e Orientación : sendo conscentes de que é unha clase de tránsito, 

é primordial a acción titoríal e orientación do alumnado, para unha vez 

adquiridas as Competencias Lingüisticas no Castelá, insertalo no menor 

tempo posible no nivel máis adecuado á súas posibilidades : ESO, PDC  

e FPB/CFGB   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                         

 
 
 
 
 

 

 

 

777---   CCCOOONNNCCCRRREEECCCIIIÓÓÓNNN   DDDAAASSS   AAACCCTTTUUUAAACCCIIIÓÓÓNNNSSS   DDDOOOSSS   DDDIIISSSTTTIIINNNTTTOOOSSS   PPPRRROOOFFFEEESSSIIIOOONNNAAAIIISSS   

EEENNN   RRREEELLLAAACCCIIIÓÓÓNNN   ÁÁÁSSS   MMMEEEDDDIIIDDDAAASSS   DDDEEESSSEEEÑÑÑAAADDDAAASSS   PPPAAARRRAAA   OOO   CCCEEENNNTTTRRROOO   

EEEDDDUUUCCCAAATTTIIIVVVOOO...      :::   

                              IIIMMMPPPLLLIIICCCAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDOOOSSS   TTTIIITTTOOORRREEESSS   ///AAASSS,,,   PPPRRROOOFFFEEESSSOOORRRAAADDDOOO      EEE   DDDOOO   EEEQQQUUUIIIPPPOOO   

DDDIIIRRREEECCCTTTIIIVVVOOO      

777...111...111      TTTiiitttooorrreeesss   ///aaasss      eee   PPPrrrooofffeeesssooorrraaadddooo      :::   

❖❖❖   Participación no desenvolvemento do PAT e nas actividades de 

Orientación baixo a coordinación da Xefatura de Estudos e a 

colaboración/ asesoramento  do Departamento de Orientación    

❖❖❖   Avaliación inicial de Competencia Curricular do alumnado en 

colaboración co resto do Profesorado implicado no grupo – clase en 

relación a cada unha das áreas / materias que conforman cada 

curso.   

❖❖❖   Da avaliación inicial se desprende a detección de dificultades en 

posibles necesidades educativas ás que atender para levar a cabo 

en primer lugar as medidas ordinarias .Unha vez esgotadas 

levarianse a cabo as extraordinarias de ser necesario  previa 

avaliación psicopedagóxica por parte do Departamento de 

Orientación  se o estima pertinente  coa previa autorización da familia 

.Tamén, de ser necesario poderase contar coa axuda 

complementaria do EOE    



                                                         

 
 
 
 
 

❖❖❖   O Profesorado atende ás necesidades educativas ordinarias de 

atención á diversidade do alumnado que non presente necesidades 

educativas especiais.    

❖❖❖   No caso do alumnado con NEE ( Inclusión ), despóis dunha 

valoración psicopedagóxica previa e ditamen resolto, realizaranse as 

AC pertinentes, segundo cada caso. A elaboración da mesma 

levarase a cabo segundo o que se explicita na Orde 08-09-2021    

❖❖❖   Os Titores/as facilitarán a  inclusión do alumnado no grupo    

❖❖❖   Fomentarán a participación nas actividades do Centro Educativo    

❖❖❖   Coordinarán o proceso de avaliación do alumnado con NEE ( 

Inclusión ) cos Mestres especialistas de Pedagoxia Terapéutica e de 

Audición e Linguaxe  (no noso Centro Educativo  este curso escolar 

2021-2022 non dispoñemos deste especialista ) que o resto do 

Profesorado que interven cos mesmos e adoptarán as decisións que 

procedan acerca da súa promoción ó seguinte curso     

❖❖❖   Informarán á familia e ó resto do Profesorado do alumnado con NEE 

, especialmente, o que lles concerne en relación coas actividades 

docentes e rendimento académico.    

❖❖❖   777...111...222      EEEqqquuuiiipppooo   DDDiiirrreeecccttt iiivvvooo      :::   

Ademáis das funcións xerais propias do mesmo, poden terse en conta 

dentro do PAD : 

▪ Recoller e canalizar as propostas dos Titores/as sobre a detección 

do alumnado con dificultades de aprendizaxe para organizar as 

medidas ordinarias e, unha vez agotadas, se persisten as 



                                                         

 
 
 
 
 

necesidades educativas poder canalizar a solicitude do 

Departamento de Orientación.  

▪ Coordinar a intervención e Profesorado implicado  

▪ Posibilitar os recursos disponibles para a atención individualizada 

ou en pequeno grupo do alumnado con NEE  

▪ Organizar os tempos que o Centro Educativo pode aportar para a 

aplicación do PAD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                         

 
 
 
 
 

 

 

               888---MMMEEECCCAAANNNIIISSSMMMOOOSSS   DDDEEE   CCCOOOOOORRRDDDIIINNNAAACCCIIIÓÓÓNNN   EEE   CCCOOOLLLAAABBBOOORRRAAACCCIIIÓÓÓNNN   IIINNNTTTEEERRRNNNOOOSSS   

AAASSSÍÍÍ   CCCOOOMMMOOO      CCCOOONNN   OOOUUUTTTRRRAAASSS   EEETTTAAAPPPAAASSS   EEEDDDUUUCCCAAATTTIIIVVVAAASSS   EEE   CCCOOOSSS   CCCEEENNNTTTRRROOOSSS   

AAADDDSSSCCCRRRIIITTTOOOSSS   OOOUUU   DDDEEE         AAADDDSSSCCCRRRIIICCCIIIÓÓÓNNN   :::      

   

                        Dende o Departamento de Orientación, leváronse a cabo tarefas de 

coordinación cos  distintos servizos externos da zona implicados no proceso de 

formación persoal, escolar, familiar ou social do noso alumnado: 

• Colaboración cos Profesionais dos Servicios Sociais do concello das 

Pontes:  Traballadoras Sociais, Educadoras Familiares, axentes de 

desenvolvemento local, Psicóloga, Educadoras Sociais, Orientadoras 

Laborais , fundacións e entidades locais ou provinciais de 

desenvolvemento social e educativo, UACO-Raogal . 

• Contacto, solicitude de intervención  e colaboración co Equipo de 

Orientación Específico Provincial ( intervención deste profesional no 

Centro Educativo no 1º trimestre para a intervención dun alumnado de 1º 

FPB con NEE- TEA ) 

• Contacto e colaboración cos demais Centros Educativos das Pontes e 

cos seus  Orientadores./as do Centro Adscrito e doutros Centros de 

Primaria de As Pontes. 

• Contacto cos servizos  de Información á Xuventude, Universidades, 

CIUGA, LERD de Ferrol, outros Centros Educativos da zona…. 

• Contacto cos distintos organismos locais  de emprego.( Confederación 

de Empresarios, Orientadores Laborais do Concello, Empresarios da 



                                                         

 
 
 
 
 

zona  ). Participación no impartición de charlas por parte da Profesora de 

FOL do Centro Educativo. 

        COORDINACIÓN CO CENTRO ADSCRITO 

Fluida e constante. No inicio do curso deseñaronse conxuntamente as Medidas 

de Atención á Diversidade para o alumnado procedente do Centro Adscrito de 

6º Educación Primaria apoios, reforzos educativos do Profesorado e  exencións 

da segunda lingua estranxeira, etc 

Ao longo do curso mantívose unha canle comunicativa mediante as sesións de 

traballo colaborativo, con temporalidade trimestral  as reunións da Orientadora 

do Instituto  coas Orientadoras dos Centros Educativos das Pontes como a 

Orientadora do  Centro Adscrito    para garantizar liñas de traballo e mellorar 

sustancialmente a comunicación e coordinación intercentros en ese  traballo en 

equipo colaborativo. ( 1ª Reunión trimestral no mes de decembro , 2ª Reunión 

Trimestral no mes de marzo , 3ª Reunión Trimestral   no mes de xuño )  

Destacamos: 

Desde a Dirección do Centro Educativo solicitarase  no mes de setembro   por 

escrito a documentación que non se enviase no mes de de xuño en relación  

ó expediente académico e ó seu historial académico do alumnado novo que 

se incorpora  ao Centro Educativo no curso 2022-2023 , xa sexa, dos Centros 

cercanos, doutras Comunidades Autónomas ou de incorporación tardía con 

rexistro de entrada e de saída desde o Centro   e así  ter de antemán 

información, coñecemento do historial de cada alumnado para dar  resposta e 

indicacións de actuacións para o alumnado e familia de cara ás Medidas de 

Atención á Diversidade no curso 2022-2023 . 



                                                         

 
 
 
 
 

Apoios recibidos  : 

Quero destacar a calidade profesional e humana de todo o Equipo Docente e 

Directivo así como o seu apoio a todas as propostas do Departamento de 

Orientación.  

Igualmente quero destacar a colaboración do persoal externo ao Centro:  dos 

servizos do Concello de As Pontes , en especial dos servizos sociais e 

psicolóxicos do Concello de As Pontes , servizos sanitarios externos ó Centro 

Educativo,o  EOE, a UACO-Raogal , cos Orientadores dos Centros veciños 

da zona e outros servizos externos, de ser necesario e conveniente. . 

 

O cumprimento das reunións de CCP, Consellos Escolares  e Claustros así 

como das reunións formais e informais coa Dirección e co Equipo Docente 

facilitaron enormemente a función Orientadora no Centro. O ambiente cordial 

e colaborativo así como o apoio da Dirección contribuíron ao bo 

desenvolvemento e valoración positiva da función Orientadora. 

 

Por último quixera amosar o  agradecemento á Dirección do Centro, 

Profesorado, Títores/as das diferentes etapas de Educación Secundaria , ESA 

, FPB , CFGM e CFGS  e ó persoal non docente por   facilitar  á Orientadora a 

súa axuda e medios  para que esta poidera continuar coa  esa labor educativa 

e orientadora no Centro Educativo.    

 

 

 



                                                         

 
 
 
 
 

    

   

            999   ---CCCAAANNNLLLEEESSS   DDDEEE   CCCOOOLLLAAABBBOOORRRAAACCCIIIÓÓÓNNN   CCCOOOAAASSS   FFFAAAMMMIIILLLIIIAAASSS   OOOUUU   TTTIIITTTOOORRREEESSS///AAASSS   

LLLEEEGGGAAAIIISSS   DDDOOO         AAALLLUUUMMMNNNAAADDDOOO   EEE   CCCOOOSSS   DDDIIIFFFEEERRREEENNNTTTEEESSS   SSSEEERRRVVVIIIZZZOOOSSS   EEEXXXTTTEEERRRNNNOOOSSS   ÓÓÓ   

CCC...EEEDDDUUUCCCAAATTTIIIVVVOOO      

                        

   Algunhas das iniciativas que ilustran o modelo de comunicación e intercambio 

de información coas familias fanse visibles a través das seguintes actuacións : 

reunións periódicas co Profesorado para dar e recibir información, contacto 

asiduo,  fluido   aberto  bidireccional , continuado coas familias en relación  ó 

traballo da aula,e, especialmente coas familias do alumnado   con NEAE.    

 

      111000---   PPPRRROOOTTTOOOCCCOOOLLLOOOSSS   PPPAAARRRAAA   AAA   SSSOOOLLLIIICCCIIITTTUUUDDDEEE   EEE   ///OOOUUU   AAAUUUTTTOOORRRIIIZZZAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDAAASSS   

MMMEEEDDDIIIDDDAAASSS      EEEXXXTTTRRRAAAOOORRRDDDIIINNNAAARRRIIIAAASSS   :::         

      

Atendendo ó  Decreto 229/2011,7 decembro e Orde 08-09-2021 ,establece que 

no PEC se deben incluir unha serie de elementos como unha serie de Plans e 

unha rede colaborativa institucional de  protocolos  que forman parte do PLAN 

ESTRATÉXICO DE CONVIVENCIA DE GALICIA  (educonvives.gal 2015-2020) 

,os cales, imos a enumerar: 

1. Protocolo educativo para e prevención e o control do absentismo 

escolar   

2. Protocolo  de urxencias sanitarias  e enfermidade crónica no ámbito 

educativo .Addenda de atención ao alumnado con Diabetes  

3. Protocolo de atención educativa domiciliaria  no ámbito educativo 



                                                         

 
 
 
 
 

4. Protocolo de tratamento educativo do alumnado con transtorno do 

espectro autista (TEA) 

5. Protocolo  educativo para garantir a igualdade, a non discriminación 

e a liberdade de identidade de xénero.  

6. Protocolo de : coordinación, interevención e derivación 

interinstitucional en atención temperá.. 

7.  Protocolo de consenso sobre TDAH na infancia e no adolescencia 

nos ámbitos educativo e sanitario.   

8. Protocolo Educativo  para a prevención, detección e tratamento do 

acoso escolar e ciberacoso    

9. Protocolo de protección de datos   

10. Protocolo de atención en urxencias sanitarias e atención educativa 

ao alumnado con enfermidade crónica.   

11. Protocolo para a  atención educativa do alumnado de altas 

capacidade intelectuais en colaboración coa asociación de Altas 

Capacidades de Galicia ( (ASAC) e a Universidade.  

12. Protocolo para a atención educativa ao alumnado con 

discapacidade auditiva  

13. Protocolo para a atención educativa do alumnado con Sindrome de 

Down e/ou Discapacidade Intelectual  

14    Protocolo de prevención, detección e intervención  do risco 

suicidas no ámbito educativo  

15  Protocolo para a intervención psicoeducativa da dislexia e/ou 

dificultades específicas de aprendizaxe  



                                                         

 
 
 
 
 

16  Abordaxe administrativa de condutas contrarias ás normas de 

Convivencia. Orientación 

17 Todos estes protocolos institucionalizados pretenden a  mellora da calidade 

no noso Sistema Educativo actual.  Ditos protocolos poden ser consultados 

en : 

Versión on line: https:// www.emaze.com/ @AIORFOWZ / poe-uz-15-16 ? 

kun=McnozuicgazaTsiqlunevllrAvtandztrhovTwxhlnnO?utmsource=systeme

mail&utmcampaign=sharepresentation&utmmedium=view-link ou na 

plataforma educonvives.gal no portal educativo da Xunta de Galicia . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.emaze.com/


                                                         

 
 
 
 
 

   

                           111111---PPPRRROOOCCCEEESSSOOOSSS   DDDEEE   SSSEEEGGGUUUIIIMMMEEENNNTTTOOO   ,,,AAAVVVAAALLLIIIAAACCCIIIÓÓÓNNN   EEE   MMMEEELLLLLLOOORRRAAA   DDDOOO   PPPAAADDD:::   

                                 

   A avaliación do PAD formará parte da Memoria Anual do Centro e conforme, ó 

procedimento prantexado para a súa elaboración e actualización, deberá ser 

impulsada pola CCP. 

Esta avaliación permitirannos establecer os cambios e axustes necesarios 

neste PAD para que este sexa un instrumento eficaz no desenvolvemento da 

atención á diversidade. 

Realizarase de maneira reflexiva sobre os obxectivos propostos, as 

necesidades detectadas e as medidas prantexadas para dar resposta a estas 

necesidades . 

Dito proceso de reflexión plasmaráse á súa vez na memoria de cada un dos 

Programas a través dos cales se implementan estas medidas 

.Estudiaranse,entre outros, os seguintes aspectos :  

❖ Grao de colaboración e implicación dos diferentes membros da 

Comunidade Educativa no desenvolvemento do PAD  

❖ Valoración de recursos e espazos  

❖ Valoración global do cumprimento do plan de traballo  

❖ Dificultades atopadas na súa posta en práctica  

❖ Propostas de mellora  

Corresponde á CCP, ó inicio de cada curso, realizar a revisión do PAD, de 

acordo ás conclusións da avaliación do ano anterior e ás propostas de mellora 

realizadas.  

 



                                                         

 
 
 
 
 

 

            111222---AAANNNEEEXXXOOOSSS   :::MMMOOODDDEEELLLOOOSSS   DDDEEE   DDDOOOCCCUUUMMMEEENNNTTTOOOSSS   DDDEEE   AAATTTEEENNNCCCIIIÓÓÓNNN   ÁÁÁ   

DDDIIIVVVEEERRRSSSIIIDDDAAADDDEEE   EEE   IIINNNCCCLLLUUUSSSIIIÓÓÓNNN      

   

      Engadimos  os  modelos de documentos en relación á atención á diversidade 

e    segundo sexa conveniente  iremos incorporando os que sexan necesarios ó 

longo de cada curso escolar atendendo ó   alumnado con NEAE .  

         Incluimos os seguintes :  

o Autorización para a realización da avaliación psicopedagóxica  

o Documento de apoio na aula  do Mestre/a de Pedagoxía 

Terapéutica  

o Informe de Comunicación de Medidas Educativas  

o Plan de intervención individualizado por parte do Mestre /a de 

Pedagoxía Terapéutica  

o Informe de exención de segunda lingua estranxeira  

o Documentación de flexibilización modular en CF e FPB /CFGB : 

a) Informe do Departamento de Orientación  

b) Conformidade dos pais/nais e alumnado de flexibilización  

modular  

c) Proposta de distribución horaria do alumnado  

d) Acta de avaliación inicial para a flexibilización modular  

o Modelo de documento de AC 

o Demanda de intervención ao Departamento de Orientación  

o Ditame de FP para o alumnado con NEE  

o Modelo de actas para as Sesións de avaliacións 



                                                         

 
 
 
 
 

o Informe breve individualizado logo da 3ª avaliación parcial do 

alumno/a con ámbitos e partes sen superar  

o Informe final do Profesorado do  alumnado  con Medidas de 

reforzo  

o Informe final de apoios do alumnado por parte dos PTs e/ou AL  

o Pendente de publicación o modelo de  CONSELLO 

ORIENTADOR  para o alumnado de 2º,3º ESO derivados a PDC 

ou CFGB e o Modelo de Consello Orientador para o alumnado de 

4ºESO  

o FPB :  modelos de Documentos atendendo á Orde 13 de xullo de 

2015 (DOG, 22 de xullo de 2015): ANEXOS I,II,III,IV e V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                         

 
 
 
 
 

AUTORIZACIÓN PARA A REALIZACIÓN DA AVALIACIÓN 

PSICOPEDAGÓXICA. 

 

 

 

 

DON/ 

DONA……………………………………………………………………………..............

. 

 

con NIF Nº  ………………………en  calidade  de  pai/nai ou  representante legal do/a 

 

alumno/a………………………………………………………………….......................... 

 

 

                                                       Autorizo  

                                                       Non autorizo * 

 

              Ó/A Xefe/a do Departamento de Orientación deste Centro Educativo, 

desenvolve-la   AVALIACIÓN PSICOPEDAGÓXICA pertinente, para determinar 

as medidas educativas   máis axeitadas para o meu fillo/a  

 

 

 

*Declaro, asemesmo, que fun debidamente informado/a da conveniencia destas medidas 

para o mellor desenvolvemento académico, persoal e /ou cognitivo do meu fillo/a.  

 

 

 

                                                        Asdo.: PAI/NAI OU REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             En As Pontes , a        de                de 202 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                         

 
 
 
 
 

                                       DOCUMENTO DE APOIO NA AULA 

 

  

NOMBRE............................................................................................................................................. 

APELIDOS .......................................................................................................................................... 

GRUPO ............................................................................................................................................... 

MATERIA ........................................................................................................................................... 

  

 

  

TAREFAS DA PROFESOR/A DE APOIO: 

Co alumno/a 

• Favorecer a atención do alumno/a, reconducindo as dificultades de aprendizaxe, de inatención e 

desconcentración   frecuentes. 

•Asegurar a redundancia que este alumno/a precisa e ademais que a información chegue por vía auditiva e 

por vía visual. 

•Asegurar que o alumno/a domina os contidos mínimos que precisa para acceder ás aprendizaxes que se lle 

propoñen. 

Coa profesora de  materia /área: 

•Coordinar a actuación na aula 

•Decidir os tipos de axuda que precisa  o alumno/a ó longo do curso académico  

 

 

  

COORDINACIÓN:  

-          Reunión mensual 

  

 

AVALIACIÓN: 

-           Valoración nas reunións de avaliación trimestral. 

 

  

 

As Pontes  a       de               de 202  

  

                                                           Asdo.:  

ORIENTADOR/A 

 

 



                                                         

 
 
 
 
 

  

                   INFORME  DE  COMUNICACIÓN MEDIDAS EDUCATIVAS 

 

D. / Dª .......................................................................................... con NIF 

nº........................................ 
 

PAI / NAI / TITOR/A  LEGAL,  do alumno/a 

……………………………………………………….. 
 

Declaro que:  
 

fun informado/a  polo Titor/a  ………………………………………………………   

da conveniencia de adoptar para o meu fillo/a ou titorando, as seguintes  medidas 

educativas e de atención á diversidade, en beneficio do seu desenvolvemento 

académico, persoal,  socioeducativo, emocional  e cognitivo, tal como se refricte na 

normativa actual vixente  
 

                            □  Reforzo  educativo (Profesor de aula)  .   
 

Materias:  
 

                       □  Apoio do Profesorado  con disponibilidade horaria   
 

Materias :  
 

                            □   Adaptación dos tempos, dos instrumentos e procedimentos de  

                                 avaliación  ( esta adaptación terá unha consideración especial no caso  

                                do alumnado con NEAE   en relación ós Protocolos )  
 

Materias: 
 

                            □   Programas de recuperación de materias   pendentes: 
 

Materias:   
 

                       □   Programa específico personalizado   para o alumnado da ESO que  

                                 permanece un ano mais no mesmo curso  
 

Materias :  
 

                       □   Programa de enriquecimento curricular ( alumnado de altas  

                                 capacidades ) na aula ordinaria por parte do Porfesor/a da área  

                                /materia, ámbito ou módulo  
 

                            □ Plan de reforzo para o alumnado que promociona sen superar todas as   

                                 materias ou  ámbitos 

                   
                                 Materias :  
 



                                                         

 
 
 
 
 

                            □   ACS:  
 

Materias:  

 

                            □   Outras (especificar por exemplo programas nos que participe o  

                                  Centro Educativo coa finalidade de beneficiar ó alumnado en relación  

                                  á súa recuperación e   superación  ):  
 

 

 

 

Asdo:  O Pai / Nai / Titor/a legal       Asdo: O Titor/a 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         En As Pontes, a día        de     do ano  202  
 

 

                                  

 

     

   
                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        



                                                         

 
 
 
 
 

                    INFORME DE ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 
Normativa de referencia pola que es regulan as medidas de atención á diversidade 
que o alumnado de Educación Secundaria Obrigatoria precisa específicamente. 
 

1-DATOS DO ALUMNO/A: 
       Nome e Apelidos:   
       Curso:   
      Data de nacemento:    
      Idade:      

 
         2-  PROPOSTA DE MEDIDA:   
                

Unha vez estudada a proposta do Equipo Educativo e analizado o expediente 

académico e psicopedagóxico do alumno/a, e co obxeto de mellorar o 

rendemento nas materias instrumentais e non instrumentais  e/ou facilitar a 

recuperación das materias pendentes, considérase pertinente a adopción das 

medidas sinaladas:  

 

Materia Temporalización Responsable 

    

   
   
   

 
O profesor da área será o responsable da planificación do proceso de aprendizaxe e do 
seguimento e avaliación do alumnado.  

 
 

 
A Orientadora    O Titor/a    A 
familia  

  

 
 

Asdo:                                            Asdo:                                                    Asdo:  
 
 

 
                                                                                 En As Pontes a  día     de     de 202 
 

 

 

 



                                                         

 
 
 
 
 

                           PLAN DE INTERVENCIÓN INDIVIDUALIZADO  
 

DATOS PERSOAIS 

 
NOME:  

 
CURSO ACADÉMICO:  DATA DE NACEMENTO: 

 
TITOR/A: 
 
INFORME PSICOPEDAGÓXICO:  ACS:  

PLAN DE INTERVENCIÓN 

 
DATA DE INICIO:   

 
ETAPA E NIVEL DE INICIO:  CURSO ACTUAL:   

 
DURACIÓN PREVISTA:   

 
DATA DE FINALIZACIÓN: 

 

NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOIO EDUCATIVO  

 Alumno/a que non acada nivel suficiente nalgunha das áreas/materias  

 Alumno/a que permanece un ano máis nun curso con seguimento de PROGRAMA 
ESPECÍFICO PERSOALIZADO  

 Alumno/a que promociona ao curso seguinte con materias suspensas  con  
seguimento de PLAN DE REFORZO  

 Alumno/a que precisa adaptación dos tempos, dos instrumentos e 
procedementos de avaliación  

Alumno/a que require un Programa de Enriquecemento Curricular  

 
 ANEAE 

Alumno/a con 
necesidades específicas   
de apoio educativo que 
require unha atención 
diferente á ordinaria 
por presentar  
 
 
 

ANEAE 

 NEE asociadas a  : 

  Discapacidade física, 

  Discapacidade psíquica   

 Discapacidade sensorial  

 Discapacidade motórica  

 TDHA ou de dificulatdes específicas de  aprendizaxe  

 Transtornos xeneralizados do desenvolvemento –TEA  

 Transtornos graves de conduta  

 Transtornos mentais  



                                                         

 
 
 
 
 

 

 

 
Transtornos do desenvolvemento da linguaxe e 
comunicación  

 Descoñecemento grave da linguaxe de aprendizxe  

 
Por atoparse en situación de vulnerabilidade 
socioeducativa  

 Altas capacidades intelectuais  

 
  

Incorporación tardía ao sistema educativo / inmigrante  
con descoñecemento do idioma   /inmigrante sen 
descoñecemento do idioma, máis con desfase curricular  

 
 

 Condicións persoais ou historia escolar. 

 Retraso madurativo  

 

MODALIDADE DE APOIO 

MODALIDADE: 
X  -   
X -  

LUGAR:  
 

PROFESIONAIS ENCARGADOS/AS 
        X-  
        X-  
        X-  

 

Nº DE SESIÓNS SEMANAIS 
 

 
 

COORDINACIÓN TITOR/A - MESTRE/A DE APOIO –Profesorado dos diferentes programas 
implicados o Centro Educativo -  CO PROFESORADO DE ÁREA/MATERIA ( específicar )  
 
 

Protocolo a levar a cabo co alumno/a ( de ser necesario ) :  
 

 
PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

 

ÁREAS ESPECÍFICAS DE TRABALLO 
 

Atención - concentración  Percepción-memoria  

Orientación temporal  Orientación espacial  

Discriminación auditiva  Discriminación visual  

Percepción rítmica  Interpretación de imaxes  

Esquema corporal  Lateralidade  

Motricidade grosa  Motricidade fina  

Comprensión oral  Expresión oral  



                                                         

 
 
 
 
 

Vocabulario  Uso social da linguaxe  

Iniciación á lectoescritura textos 
complexos 

 Grafomotricidade  

Comprensión lectora  Expresión escrita  

Fluidez e velocidade lectora  Ortografía  

Seriación e numeración  Razoamento  

Cálculo matemático (operacións)  Resolución de problemas matemáticos  

Autonomía persoal  Habilidades sociais  

Técnicas de estudio  Tratamento da información  

Procura de información    

 
ESTILO DEAPRENDIZAXE 

(Valora do 1 o 4: 1 nunca; 2 case nunca; 3 case sempre; 4 sempre) 
 

  1 2 3 4  

 1. Condicións físico-ambientais:   

 Precisa estar situado preto do profesor      

 Traballa ben con atención individualizada      

 2. Estratexias para a resolución de tarefas:   

 Planifica as tarefas, pensa e elabora as respostas      

 O tempo para a resolución de tarefas é normal      

 3. Nivel de atención:   

 Mantén durante tempos normais a atención      

 É despistado e distraído      

 4. Motivación e interese en clase:   

 Ten interese e gústalle vir á escola      

 Esfórzase por aprender      

 5. Traballo persoal:   

 Ten hábitos de traballo      

 Coida os materiais      

 6. Actitude ante as tarefas:   

 É constante na realización das tarefas      

 Cústalle traballo realiza-las tarefas      

 Dubida se poderá face-las tarefas novidosas      

 7. Participación na aula:   

 Activa      

 Perturbadora/disruptiva      

 8. Tipos de axudas:   

 Necesita instrucións individuais      

 Necesita estímulo para iniciar, continuar ou remata-las tarefas      



                                                         

 
 
 
 
 

 9. Actitude ante os compañeiros:   

 Sociable/colaborador      

 Alborotador/perturbador      

 10. Actitude ante as normas:   

 Ben adaptado      

 Desafía/Incumpre as normas      

 11. Resposta ante os castigos e reprimiendas:   

 De aceptación      

 De xeito agresivo      

 12. Reforzos que resultan máis favorables:   

 Reforzo positivo      

 Reforzo negativo/advertencias      

 13. Resistencia á frustración:   

 Persiste más tarefas aínda que lle custe facelas      

 Admite críticas construtivas      

 Admite que se lle contrarie ou corrixa      

PRIMEIRO TRIMESTRE 

OBXECTIVOS: 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

- C. en Comunicación Lingüística. 

- Competencia Plurilingüe 

- C. Matemática e C.  en Ciencia  Tecnoloxía e 
Enxeñaría 

- C.Dixital . 

- C. persoal, social e de aprender a aprender  

- C. Cidadá 

- Competencia emprendedora  

- Competencia en Conciencia e Expresión 
Cultural 

 

CONTIDOS 
- . 

 

METODOLOXÍA. 

 

MATERIAIS E ACTIVIDADES 

,  

 

AVALIACIÓN/ OBSERVACIÓNS 
. 



                                                         

 
 
 
 
 

DECÍDESE CONTINUAR/FINALIZAR REFORZO 
 

 

 
 

 
As Pontes,         de          de 202 

 
 

Fdo.: 
Mestre/a de  Pedagoxía Terapéutica. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 



                                                         

 
 
 
 
 

 
 
 

INFORME DE EXENCIÓN DA SEGUNDA LINGUA ESTRANXEIRA 

 

Segundo a Resolución do 26 de maio de 2022 pola que se ditan instrucións para o 

desenvolvemento,  das ensinanzas de Educación Infantil Educación Primaria, Educación 

Secundaria Obrigatoria e Bacharelato no curso académico 2021- 2022 o artigo 11  en 

relación á Exención da segunda lingua estranxeira contempla o seguinte :  

 

“O alumnado do primeiro curso  que presente dificultades continuadas no proceso de 

aprendizaxe, en particular nas materias lingüisticas, poderá quedar exento de cursar a 

materia  da segunda lingua estranxeira. Neste caso recibirá reforzo educativo naqueles 

aspectos en que se detectasen as dificultades, previo  informe pertinente da persoa 

titora da etapa ou curso anterior coa colaboración do Departamento de Orientación, 

no cal se  fará explícito o motivo da medida adoptada.Nos seus documentos de 

avaliación figurará coa mención de exento/a.” 

 

A Competencia da decisión recaerá no Dirección do Centro Docente, oídas as persoas 

proxenitoras ou persoa que desempeñe a representación legal do alumnado afectado 

pola medida. 

 

 

ALUMNO/A:                                                                          CURSO/GRUPO:  

 

TITOR/A:   

 

Xustificación da proposta: ( marcar unha ou varias) 

 

❑ O alumno/a amosa dificultades de aprendizaxe salientables e desfase curricular 

na área lingüística. 

 

❑ O alumno/a tivo/ten unha adaptación curricular. 

 

❑ O alumno/a amosa dificultades de aprendizaxe xeralizadas 

 

❑ O alumno/a promociona por imperativo legal, permañece un ano máis no curso, 

e /ou recibe medidas de reforzo educativo 

 

❑ A familia/ titores legais amosan conformidade coa proposta 

 

❑ Outras:……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

. 

 



                                                         

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asdo: Titor/a  Asdo: Orientadora  Asdo: Familia       Asdo: Dirección 

 

 

 

 

 

                                                 En As Pontes,  a día    de            de 202  

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                         

 
 
 
 
 

 

 

INFORME DE EXENCIÓN DA SEGUNDA LINGUA ESTRANXEIRA 

 

Segundo a Resolución do 26 de maio de 2022 pola que se ditan instrucións para o 

desenvolvemento,  das ensinanzas de Educación Infantil Educación Primaria, Educación 

Secundaria Obrigatoria e Bacharelato no curso académico 2021- 2022 o artigo 16  en 

relación á Exención da segunda lingua estranxeira contempla o seguinte :  

 

“O alumnado do segundo  curso  que presente dificultades continuadas no proceso de 

aprendizaxe, en particular nas materias lingüisticas, poderá quedar exento de cursar a 

materia  da segunda lingua estranxeira. Neste caso recibirá reforzo educativo naqueles 

aspectos en que se detectasen as dificultades, previo  informe pertinente da persoa 

titora da etapa ou curso anterior coa colaboración do Departamento de Orientación, 

no cal se  fará explícito o motivo da medida adoptada.Nos seus documentos de 

avaliación figurará coa mención de exento/a.” 

 

A Competencia da decisión recaerá no Dirección do Centro Docente, oídas as persoas 

proxenitoras ou persoa que desempeñe a representación legal do alumnado afectado 

pola medida. 

 

 

ALUMNO/A:                                                                          CURSO/GRUPO:  

 

TITOR/A:   

 

Xustificación da proposta: ( marcar unha ou varias) 

 

❑ O alumno/a amosa dificultades de aprendizaxe salientables e desfase curricular 

na área lingüística. 

 

❑ O alumno/a tivo/ten unha adaptación curricular. 

 

❑ O alumno/a amosa dificultades de aprendizaxe xeralizadas 

 

❑ O alumno/a promociona por imperativo legal, permañece un ano máis no curso, 

e /ou recibe medidas de reforzo educativo 

 

❑ A familia/ titores legais amosan conformidade coa proposta 

 

❑ Outras:……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

. 

 

 



                                                         

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Asdo: Titor/a  Asdo: Orientadora  Asdo: Familia       Asdo: Dirección 

 

 

 

 

 

                                                 En As Pontes,  a día    de            de 202  

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                         

 
 
 
 
 

                                      

 
               

 

                             INFORME DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN  

 

Alumno/a:    

Curso :   

Centro Educativo: I.E.S Plurilingüe Castro da Uz –As Pontes de García Rodríguez  

Data de nacemento :   

Idade actual :  

Data :   

MOTIVO DO INFORME: petición de solicitude e autorización de flexibilización 

modular   do alumnado con necesidades educativas especiais, consonte o 

establecido no artigo 73 da Lei orgánica  2/2006, do 3 de maio, cando as 

necesidades de apoio especifíco asi o xustifiquen, para cursar os ciclos formativos 

en réxime ordinario de xeito fragmentado por módulos, cunha temporalización 

distinta á establecida con carácter xeral.  

 

Asi consta na seguinte normativa vixente : 

 

  No artigo   61º do DECRETO 114/2010, do 1 de xullo, polo  que se establece a 

ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo de Galicia, 

contemplase o seguinte :                 

 

“O alumnado con necesidades educativas especiais poderá ser autorizado, cando as 

necesidades educativas de apoio especifico asi o xustifiquen, para cursar os ciclos 

formativos en réxime ordinario de modo fragmentado por módulos cunha 

temporalización distinta á establecida con carácter xeral .A Consellería con 

competencias en materia de educación establecerá o procedimento para a autorización 

das flexibilizacións modulares “.   
 

No Capítulo VI, Alumnado con Necesidades Educativas Especiais, da Orde do 12 

xullo  de 2011 polo que se regula o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación 

académica do alumnado das ensinanzas de Formación Profesional Inicial, 

explicitando o procedimento a seguir, a documentación e os prazos : 

  

Artígo 16. Procedimento  de solicitude e autorización de flexibilización modular. 

1. Unha vez comenzado o curso académico e realizada a sesión de avaliación inicial á  

que se refire o artígo  28 desta orde, a Dirección do Centro presentará a oportuna 

solicitude no  Servizo   Territorial de Inspección Educativa  correspondente para que se 

emita informe ao respecto.  A solicitude deberá acompañarse da seguinte  

documentación: 

a) Informe que xustifique a necesidade da medida, elaborado polo Departamento de 

Orientación do Centro   en colaboración co Profesor ou a Profesora que exerzan  a 

Titoría. 

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2010/20100712/Anuncio22F66_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2010/20100712/Anuncio22F66_es.html


                                                         

 
 
 
 
 

b) Conformidade expresa do pai e da nai, ou de quen  dispoña da Titoría legal do 

alumno/a, no caso  de ser menor de idade, ou a súa propia, si é maior de idade.   

 

c) Fotocopia compulsada do expediente académico. 

 

d) Proposta da nova  distribución horaria para cursar as ensinanzas e, no seu seu  

caso, as oportunas medidas de reforzo  educativo. 

2.O Servizo Territorial de Inspección Educativa remitirá toda a documentación, xunto 

co seu informe, ó Xefe ou a Xefa Territorial, a quenes corresponderá a autorización ou a 

denegación da flexibilización. 

 

3. A iniciativa do Servizo Territorial de Inspección Educativa, poderase  requerir ó 

Equipo   de Orientación Específico a elaboración dun  informe complementario que 

motive a resolución. 

Artígo 17. Prazos no  procedimento de flexibilización. 

1. O prazo para presentar as solicitudes de flexibilización ante o  Servizo Territorial de 

Inspección Educativa será ata  o 31 de outubre de cada curso académico. 

 

2. A resolución da autorización da flexibilización  comunicaráse ó  Centro no prazo  de 

dez días contados a partires do día  seguinte ó da súa recepción, para a  súa 

comunicación á persoa interesada. 

 

    Artigo 15  Ámbito e flexibilización modular de ciclos formativos  

 

Na Orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regula o desenvolvemento, a avaliación e 

a acreditación académica do alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial.  

( DOG venres, 15 de xullo de 2011).  

“ De acordo co artigo 61 do Decreto 114/2010, do 1 de xullo o alumnado con 

necesidades educativas especiais poderá ser autorizado, cando as necesidades educativas 

de apoio especifico asi o xustifiquen, para cursar os ciclos formativos en réxime 

ordinario de modo fragmentado por módulos cunha temporalización distinta á 

establecida con carácter xeral”. 

 

Expoñemos , con carácter xeral , os seguintes aspectos  recollidos na  súa historia 

clinica: 

 

o DATOS FÍSICOS E DE SAÚDE:    

 

o A SÚA TRAXECTORIA ESCOLAR : 

 

 

Por todo o exposto anteriormente , coa finalidade de proporcionar a atención educativa 

ó alumnado con necesidades educativas especificas de  apoio educativo  e   polas 

singulares características que dito  alumnado poida amosar, o noso obxectivo educativo 

é conseguir que todos /as alumnos/as  acaden o máximo desenvolvemento 

persoal,social,emocional e profesional con efectividade , e sendo esto necesario para a 

totalidade do alumnado.  



                                                         

 
 
 
 
 

 

 De conformidade co artígo  71.2 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación ,  

entendese  por alumnado con necesidad específica de apoio educativo as alumnas e  os 

alumnos que requiren unha atención educativa diferente á ordinaria, por presentar 

necesidades educativas especiais, por retraso madurativo, por trastornos do 

desenvolvemento da linguaxe e da comunicación,   por trastornos de atención ou de 

aprendizaxe ( como é o caso ), por descoñecemento  grave da  lingua de aprendizaxe, 

por estar en situación de vulnerabilidade socioeducativa, por súas  altas capacidades 

intelectuais, por incorporación tardía ao  Sistema Educativo  ou por condicións  persoais  

ou de historia escolar. 

 

En consecuencia, consideramos necesario a petición á Inspección Educativa de 

solicitude  de FLEXIBILIZACIÓN MODULAR para o alumno/a mencionado 

anteriormente. 

 

 

As Medidas de atención á diversidade deberán axustarse, entre outros, ós principios de 

normalización de servizos, de flexibilidade na resposta educativa, de prevención  e de 

atención personalizada.  

 

Neste marco educativo, o deseño universal para a aprendizaxe (DUA) ten  como 

finalidade lograr a inclusión efectiva de todo o alumnado, con independencia da súa 

diversidade; asegura que o currículo sexa planificado e posto en práctica de tal forma 

que non supoña impedimento nin barreira para as persoas no desenvolvemento das súas 

competencias. 

 

 

 

                                                                        As Pontes a        de setembro de 2022  

 

                                                                       Xefatura do Departamento de Orientación  

                                                                                  Asdo: Mª José Naveira Bouza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           



                                                         

 
 
 
 
 

 

                    
                    CONFORMIDADE DOS PAÍS/NAIS E ALUMNO/A  DE FLEXIBILIZACIÓN MODULAR  

 

DATOS DO ALUMNO OU DA ALUMNA  

 

                        NOME  PRIMEIRO APELIDO  SEGUNDO APELIDO  NIF  
 

 

 

   

   

DATOS DO  PAI  

 

                        NOME  PRIMEIRO APELIDO  SEGUNDO APELIDO  NIF  
 

 

 

   

  

DATOS DA NAI  

 

                        NOME  PRIMEIRO APELIDO  SEGUNDO APELIDO  NIF  
 

 

 

   

  

DATOS DO/ A  REPRESENTANTE LEGAL  

 

                        NOME  PRIMEIRO APELIDO  SEGUNDO APELIDO  NIF  
 

 

 

 

   

  

         

                                                                           

                                                                          CONFORMIDADE : 

 

O Centro Educativo  facilitoulles información  da flexibilización  modular do alumnado con necesidades  especificas de apoio 

educativo  tal como se contempla na normativa vixente : Artigo 61 do Decreto 114/ 2010, do 1 de xullo, Artigo 28 Bacharelato e 

Formación Profesional  ( Orde 27 de decembro de 2002), Artigo 15  Ámbito e flexibilización modular de ciclos formativos ( Orde 12 xullo de 

2011) e  a familia ou representante legal  e o alumno/a expresan a súa conformidade para  dita  flexibilización modular . 
 

 

 

  

SINATURAS  
      

       PAI/  NAI /REPRESENTANTE LEGAL  

                      

                                         ALUMNO/A  

  
            

 

 

 

 

 

 

 

 Asdo: 

                  

 

 

 

 

 

 

 

   Asdo: 
                                  

 



                                                         

 
 
 
 
 

 

 PROPOSTA DE  DISTRIBUCIÓN HORARIA DO ALUMNO PARA O CURSO 

20   / 

                                                                                       

ALUMNO /A  :    

 

DATA DE NACEMENTO:  

                     

  Dº/Dª, en calidade de  Orientadora do  I.E.S ……… 

   

INFORMA  QUE,  

 

  O alumno/A                                     escolarizado no      curso de 

             

                                      “                                                            “ 

É un alumno con necesidades educativas especiais de apoio educativo 

…………………. 

      

POLO TANTO,  

A  suxerencia do Equipo Docente é que a nova proposta de distribución horaria  para 

este alumno/a sexa unha proposta de adaptación dos contidos seleccionando o esencial 

da materia ( por ser alumno de ……..) dos módulos das ensinanzas do CFM ou de FPB   

que cursa ,e, de ser o caso as oportunas medidas de reforzo educativo.  Dita suxerencia 

para o alumno/a no relativo á distribución por anos e módulos é a seguinte : 

 

   Ano 1 :  

 

   Ano 2 :  

 

   Ano 3 :   

    

 

EN CONSECUENCIA , para a elaboración de dita distribución horaria tivemos 

enconta as súas circunstancias e nas  programacións de aula contemplaránse as unidades 

de competencia adaptadas que precise .  

                                               

                                 

                                 E para que así conste, asinan  dita proposta  

 

                                      

                                            En As Pontes , a        de                   de 202  

 

                   Director/a                                                            Orientador/a  

 

                                                     

 

                   Asdo:                                                                Asdo:                              



                                                         

 
 
 
 
 

              

ACTA DE AVALIACIÓN INICIAL  PARA FLEXIBILIZACIÓN MODULAR 

Reunidos os profesionais que a continuación se relacionan:  

Xefa de Estudos  

Titor/a  ou substituto/a  

Profesorado do 

CFM/CFGS/FPB  1º /2º 

CURSO  

 

 

  

  

 

Orientadora   

 

DECIDEN: 

□ Que procede  para o alumno/a  elaborar a flexibilización modular  en base á 

distribución   horaria explicitada . 

ASINADO: 

 

Dº/Dª …………………………. ( Xefatura de 

estudos) 

 

 
Dº/Dª………………….. (  Profesor/a de 

……………)                             

 Dº/Dª  (Profesor/a……………) 

 

 

Dº/Dª …………. ( Profesor/a de Formación e 

Orientación Laboral) 

 

 

 

Dº/Dª……………………… (  Titor/a  

………….) 

 

 

 

 

a Dº/Dª……………………… (  Orientador/a  

………….) 

 

                                                                                   En As Pontes,     de                de 202 



                                                         

 
 
 
 
 

 

                                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ADAPTACIÓN  

CURRICULAR 

 

 

 

 

 

Alumno: 

Centro:  
Curso:   
Currículo de Referencia:    

Período da proposta:   

 

 

 

 



                                                         

 
 
 
 
 

 

 

INDICE                                                                                         PÁXS  

1.DATOS PERSOAIS DO ALUMNO OU DA ALUMNA  

2-DATOS FÍSICOS E DE SAÚDE  

   2.1 Características do desenvolvemento  

   2.2 Datos médicos relevantes  

3-DATOS PSICOSOCIAIS MÁIS RELEVANTES :  

  3.1    Desenvolvemento cognitivo , emocional e social  

 3.2    Trazos da personalidades  

 3.3     Intereses manifestados  

 3.4     Nivel de adaptación persoal e a interacción social  

 4- DATOS DO CONTORNOS SOCIOFAMILIAR :  

     4.1 Estrutura familiar  

     4.2 Lingua habitual da familia  

     4.3 Características da dinámica familiar  

     4.4 Expectativas familiares sobre a alumna ou o alumno  

     4.5 Pautas educativas, valores e normas no seo familiar  

     4.6  Relación e cooperación co Centro Educativo  

5-DATOS DO CONTORNO ESCOLAR :  

    5.1 Forma organizativa do Centro  

    5.2 Forma organizativa da aula  

    5.3 Colaboración e participación dos distintos servizos educativos  



                                                         

 
 
 
 
 

6-DATOS PEDAGÓXICOS :  

  6.1  Aspectos relevantes da escolarización  

6.2 Currículo de referencia  

6.3 Competencias xa adquiridas respecto do currículo de referencia 

en cada unha das áreas /materias adaptadas  

6.4 Necesidades educativas respecto das capacidades ( criterios de 

avaliación ) establecidas no currículo de referencia  

6.5 Ritmo, preferencia e extratexias de aprendizaxe  

6.6 Grao de motivación e intereses educativos  

6.7 Pertinencia de realizar unha adaptación curricular e medidas de 

atención á diversidade aplicadas  

6.8 Orientacións sobre a proposta curricular /Orientacións 

pedagóxicas   

6.9 Período de tempo para o que se propón a Adaptación curricular 

6.10 Áreas ou materias para adaptar  

6.11 Recursos para empregar  

6.12 Seguimento e avaliación da Adaptación Curricular  

6.13 Criterios para a promoción e  de ser o caso, Criterios para a 

titulación  

7-ACREDITACIÓN , CONSTANCIA DE INFORMACIÓN Á 

FAMILIA E OPINIÓN DESTA  

8-`PERSOAS PROFESIONAIS PARTICIPANTES :  



                                                         

 
 
 
 
 

    8.1 Dirección  

    8.2 Xefatura de Estudos  

    8.3 Profesorado Titor/a  

    8.4 Profesorados das áreas ou materias adaptadas  

    8.5 Profesorado de apoio  

    8.6 Xefatura do Departamento de Orientación  

9-PROPOSTA CONCRETA DAS ÁREAS OU MATERIAS  

   ADAPTADAS ( CURRÍCULO ADAPTADO ) 

ANEXO : 

ACTA DA REUNIÓN DA ADAPTACIÓN CURRICULAR   

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                         

 
 
 
 
 

 

1.DATOS PERSOAIS DO ALUMNO OU DA ALUMNA : 

NOME E APELIDOS   

DATA DE NACEMENTO  

NIVEL  

DOMICILIO  

CENTRO DE ENSINO  

CURRÍCULO DE REFERENCIA  

PERÍODO PARA O QUE SE PROPÓN A 

ADAPTACIÓN CURRICULAR 
 

 

2-DATOS FÍSICOS E DE SAÚDE  

2.1 Características do desenvolvemento 

2.2 Datos médicos relevantes : 

 

  

 

3. DATOS PSICOSOCIAIS: 

 

3.1  Desenvolvemento cognitivo, emocional , social –afectivo,sensorial, motórico:    

3.2    Trazos da personalidade:  

3.3     Intereses manifestados : 

3.4     Nivel de adaptación persoal e a interacción social: 

.. 

4- DATOS DO CONTORNO  SOCIOFAMILIAR :  

4.1 Estrutura familiar 

  



                                                         

 
 
 
 
 

    4.2  Lingua habitual da familia :  

     4.3 Características da dinámica familiar :  

     4.4 Expectativas familiares sobre o alumna ou a alumna : 

     4.5 Pautas educativas, valores e normas no seo familiar : 

     4.6  Relación e cooperación co Centro Educativo :  

      5-DATOS DO CONTORNO ESCOLAR  

   5.1 Forma organizativa do Centro : 

    5.2 Forma organizativa da aula :   

    5.3 Colaboración e participación dos distintos servizos educativos : 

      6-DATOS PEDAGÓXICOS :  

    6.1 Aspectos relevantes da escolarización : 

      6.2 Currículo de referencia:   

    6.3 Competencias xa adquiridas respecto do currículo de referencia en cada 

    unha das áreas/ materias adaptadas  

      6.4 Necesidades  Educativas respecto das capacidades ( Criterios de 

     avaliación ) establecidas no currículo de referencia 

      6.5 Ritmo,  preferencia  e estratexias de aprendizaxe  

.   6.6 Grao de motivación  e de intereses educativos   

   6.7 Pertinencia de realizar unha adaptación curricular e medidas de 

atención á diversidade aplicadas  

   6.8Orientacións sobre a proposta curricular /Orientacións 

pedagóxicas   

   6.9 Período de tempo para o que se propón a Adaptación curricular 

     6.10 Áreas ou materias para adaptar coas modificacións pertinentes  



                                                         

 
 
 
 
 

6.11 Recursos para empregar 

6.12 Seguimento e avaliación da Adaptación Curricular  

6.13  Criterios de promoción e de ser o caso, Criterios para a titulación 

  

7-ACREDITACIÓN, CONSTANCIA DE INFORMACIÓN Á 

FAMILIA E A OPINIÓN DESTA  

.  

8-`PERSOAS PROFESIONAIS PARTICIPANTES :  

 

    8.1 Dirección :  

           Firmas  
 

    8.2 Xefatura de Estudos :   

    8.3 Profesor/a Titor/de…..   

      8.4 Profesorado das áreas ou materias adaptadas 

       engadidas  : 

 

    Profesor/a de ……………….  

    Profesor/a de ………………… 

       

 

    Profesor/a de ……………. 

       

 

    Profesor/a de ……….. 

     

 

    Profesor/a de ……………..  

    

 

    Profesor/ a de …………..  



                                                         

 
 
 
 
 

  Profesor/a de ……………  

     

 

    8.5 Profesorado de apoio : 

        

 

    8.6 Xefatura do Departamento de Orientación : 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 

 

9-PROPOSTA CONCRETA DAS ÁREAS OU MATERIAS ADAPTADAS (CURRICULO ADAPTADO ) 

Adaptación Curricular da área ou materia de………….. Etapa :……………………………………………… Nivel :……………… 

 

Bloque :  

CURRICULO DE REFERENCIA  

(Decreto 86/2015,do 25 de xuño)  

                                                              CURRÍCULO ADAPTADO  

Criterio de avaliación :(1)        (2)  Contidos :  Criterios de avaliación : (3) Estándares de 

aprendizaxe  

Competencias Clave :  

Competencias Adquiridas :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 

 

Orientacións metodolóxica : ( precisar metodoloxía, espazos, recursos, temporalización ……)  

 

 

 

Avaliación : 

Criterios de avaliación e promoción : 

Instrumentos e procedementos de avaliación : 

Avaliación das Competencias Clave : 

 



 

 
 
 
 
 

Deben transcribirse os criterios de avaliación do Decreto do currículo que corresponda. Cada criterio do currículo de referencia debe ter un correspondente no 

currículo adaptado ,agás que se suprima . 

Indicar a súa redución (R), ampliación (A), ou supresión (S) 

Debe manterse a mesma codificación dos criterios de avaliación que figuran nos Decretos de currículo  

      O /A Profesor Titor/a                                      O/A Profesor/a das áreas / materias adaptadas                                                            O/A Xefe/a do Departamento de  Orientación          

     Asdo :………………..                                                 Asdo :     …………………………………………………….                                                                    Asdo :…………………………………………. 

                                                                                           Vº E PRACE , O/A Director/a do Centro Docente 

                                                                                                   Asdo :……………………………………………………………..



 

 

ANEXO :  REUNIÓN PERTINENCIA AC 

ACTA DE REUNIÓN PARA ADAPTACIÓN CURRICULAR 

Reunidos os profesionais que a continuación se relacionan:  

Xefe/a de Estudos   

 Profesor/a da materia de    

Profesor /a da materia de   

Titora e Profesor/a da 

materia   de  

 

Profesor /a da materia   

Profesor /a da materia de    

Profesor /a da materia de   

Profesor /a da materia de   

Profesor /a da materia de  
 

 

Profesor /a da materia de   

Mestre/a de  Pedagoxía 

Terapéutica  

 

 

 

Especialista en Audición 

e Linguaxe  

 

Orientadora  

 

DECIDEN: 

□ Que non procede a elaboración da adaptación curricular, xa que:  

              □ da avaliación realizada despréndese que non existen Necesidades Educativas  

                  Especiais    que non poidan ser atendidas polos medios ordinarios 

 □  non se teñen esgotadas todas as medidas ordinarias 

□Que procede elaborar a adaptación curricular en base aos datos de avaliación diagnóstica nas seguintes  

áreas/ materias :  

Modificando os seguintes elementos do currículo:  

□Obxectivos □ Contidos □ Criterios de avaliación □ Competencias clave 

 

ASINADO: 

 
 

 



 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

  

  

  

  

   

  

  

  

  

 

 

 

 

 

        En As Pontes a      de          de 202  

 

 

 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

                           DEMANDA DE INTERVENCIÓN AO  
                      DEPARTAMENTO DE  DE ORIENTACIÓN   
 A cubrir polo autor/a da demanda  

 
 
1. IDENTIFICACIÓN DO ALUMNO  

Apelidos  Nome  
    

Data de nacemento Curso  
    

Nome da nai Nome do pai  
     

Dirección  Teléfono  
     

 
2. DEMANDA    

Titor/a     
    

Autor/a da demanda    
    

Data de recepción de esta solicitude polo Data de devolución ao departamento de 
autor/a  demandante orientación  

     

 
3. MOTIVO DA DEMANDA    

     

 
4. ACTUACIÓNS REALIZADAS    

Repetición de algún curso  Si Non 
    

Reforzo educativo (titor/a)  Si Non 
    

Reforzo educativo (mestre de apoio)  Si Non 
    

Ten elaborada unha ACS  Si Non 
     

Outras     

     
 

 
 

 



 

 
 
 
 
 

 
 
5.SITUACIÓN ACTUAL DO ALUMNO 
 

(valore do 1 ao 4: 1, non; 2, algunha; 3, bastantes; 4, moitas)  
 

Presenta dificultades nos seguintes ámbitos? 
 

Desenvolvemento motor 1 2 3 4 
     

Desenvolvemento da linguaxe 1 2 3 4 
     

Ámbito afectivo-social 1 2 3 4 
     

Autonomía persoal 1 2 3 4 
     

Proceso lector 1 2 3 4 
     

Proceso escritor 1 2 3 4 
     

Razonamento lóxico-matemático 1 2 3 4 
     

Cálculo mecánico 1 2 3 4 
     

Falta de atención 1 2 3 4 
     

Falta de memoria 1 2 3 4 
     

Rendimento acorde coa súa capacidade 1 2 3 4 
     

Motivación 1 2 3 4 
     

Relación co titor/a 1 2 3 4 
     

Relación cos compañeiros/as 1 2 3 4 
     

 

Describa en profundidade o aspecto máis importante ou outros non comentado 

 

 
 
6.SITUACIÓN FAMILIAR  

 

Relación da familia co centro  

 

Actitude da familia ante as dificultades  
 
 

 
7.PROPOSTA PARA A ACTUACIÓN DO ORIENTADOR/A  

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 

 
 
8 .RECOPILACIÓN DOUTRAS INFORMACIÓNS IMPORTANTES                           

 

 

 

 

 

As Pontes , …………..de …………….202…. 
 

 

O Profesor/a / Pai/ Nai/ Titor/a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

                                                           
 
 
 

Á atención de Don /Dona : Alberto Barro Fornos   

 

 

 

En base á documentación e informes presentados, infórmaselle que se considera adecuado o 

ciclo  formativo de grado medio e ou superior de………..  que solicitou na súa solicitude 

de admisión, dependendo sempre da normativa de admisión en ciclos formativos.  

 

Non recomendamos ninguna proposta de escolarización altermativa ao ciclo solicitado a 

pesar das dificultadas estimadas . 

 

 

Agradecemos que en setembro se poña en contacto co Departamento de Orientación, co 

obxectivo de valorar, se é o caso,doutras posibles medidas ou actuacións axustadas para  ás 

súas  necesidades educativas.  
 

 

 

                                     As Pontes a            de   xuño de 2022  

 

                                   Xefatura do Departamento de Orientación  

 

                                     Asdo : Mª José Naveira Bouza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
                                                               DITAME FP       
                                                              (Confidencial) 

 

 

 

 

DATOS : 

 

Nome e  Apelidos  : 

 

Data de nacemento :                                                                  Idade : 

 

DNI : 

 

Enderezo :                                                                                   CP : 

 

Tfno : 

 

ESTUDOS PREVIOS : 

 

DATOS DA DISCAPACIDADE : 

 

CERTIFICADO, PORCENTAXE DA DISCAPACIDADE : 

 

RECOÑECEMENTO DUNHA DISCAPACIDADE PERMANENTE EN GRAO 

TOTAL OU  

 

ABSOLUTA : 

 

VIXENCIA DA RESOLUCIÓN DE DISCAPACIDADE ( indefinida ou data de 

revisión ): 

 

SOLICITA O SEGUINTE CICLO : 

 

SUXIRESE EN BASE ÁS DIFICULTADES ESTIMADAS PARA ACADAR OS  

 

RESULTADOS DO CICLO SOLICITADO en base a avaliación, certificado e outros  
 
informes aportados  que o ciclo solicitado non é incompatible coas súas dificultades  
 
estimadas . 
 
RECOMÉNDASE : 

 

Orientación específica :  
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

O solicitante está informado da perigosidade do ciclo formativo e recibir información sobre 
o curriculum das ensinanzas solicitadas en particular sobre as dificultades que a 
consecuencia da discapacidade poidan aparecer para a adquisición dos resultados de 
aprendizaxe do ciclo . 
 
 
 
 
 
Asemesmo facilitamos a información ó Titor/a e Profesor /a e que se aplicara en función de 
cada caso o Protocolo da Conselleria.  
                                                   

 

                                                          As Pontes a …...de ……..de 20…. 
 

 
Asdo : 
 
 
          Xefe/a do Departamento de Orientación   
 
 

 

INFORMADO : 

 

Asdo :         
 
 
 
 
         Alumno/a 
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,           

 Ao longo de cada curso realizaranse para cada grupo tres sesións de avaliación parciais. A persoa titora recollerá en acta, para cada 

sesión de avaliación, as decisións e os acordos acadados referidos a cada alumna e alumno, e ao grupo no seu conxunto.  

 As decisións adoptadas polo equipo docente irán referidas á promoción e á titulación do alumnado, ás medidas de atención á 

diversidade e a todas as que incidan no proceso educativo do alumnado. De non existir unanimidade no equipo docente, a toma de 

decisións requirirá o acordo favorable da maioría simple dos seus membro  

ACTA SESIÓN DE 3ª AVALIACIÓN PARCIAL / AVALIACIÓN FINAL  DA    ESO 

DÍA:  -  - 2022    HORA:      h 

 

1. PROFESORADO NON ASISTENTE 

 

2. PUNTOS DA ORDE DO DÍA 
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A. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

ALUMNA 

DO   ESO 
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B. OUTRAS MEDIDAS QUE INCIDAN NO PROCESO EDUCATIVO 

 

 

 

C  OUTROS 

Sen máis asuntos que tratar, levántase a sesión, ás             horas. 

 

Titor/a de    ESO 

 

IES Plurilingüe Castro da Uz de As Pontes,       de         de 202. 
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VALORACIÓN DO SEGUIMENTO INDIVIDUALIZADO DA ACS  DA 1ª, 2ª,3ª  AVALIACIÓN 

PARCIAL E FINAL  

Alumno:        ESO 

Estándares de aprendizaxe AVALIACIÓN DOS 

INDICADORES 

NI (Non iniciado) 

I (Iniciado) 

ED (En desenvolvemento) 

AA (Acadado con axuda) 

A (Acadado) 

NA (Non acadado) 

Competencias 

clave 

Bloque 1/ Bloque 2/ Bloque 3/ Bloque 4 / Bloque 5  
  

•  •  •  

•  •  •  

•  •  •  

•  •  •  

•  •  •  

•  •  •  

•  •  •  

•  •  •  

•  •  •  

  

 



 

I.E.S. Castro da Uz 

R. / José María Penabad López, s/n -  15320 - As Pontes de García Rodríguez (A Coruña) - Teléfono 881 93 00 01 - Fax 881 93 00 16 
ies.castrodauz@edu.xunta.es - http://www.edu.xunta.es/centros/iescastrodauz/ 

 

5-RECURSOS MATERIAIS EMPREGADOS:  

 

6-ASPECTOS REVISADOS: grao de consecución dos obxectivos , Competencias Clave e atitude do alumno/a segundo levado a cabo polo Profesorado das 
materias adaptadas , os Mestres/as PT  e, de ser o caso, o Profesorado ARCO.   

  

7- ACORDOS DO EQUIPO DOCENTE /XUNTA DE AVALIACIÓN:  

Levar a cabo esta medida extraordinaria durante o curso 2020-2021 nas materias adaptadas enunciadas. Na útima sesión de avaliación toma de 

decisión en relación á promoción do alumno/a atendendo ós criterios de avaliación e Competencias Clave establecidos na AC para este alumno/a. 

8- PROFESIONAIS PARTICIPANTES : 

 

 

 

 

A xefa do departamento de  

 
Asdo.:  
As Pontes de García Rodríguez,             de xuño de 2022 
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15021767 AL082 

Alumna: 

Código: 

INFORME DE AVALIACIÓN INDIVIDUALIZADO 

 

Nº Exp.: 

Curso: 

Materia:  

DNI:  

Partes sen superar da materia ou ámbito 

 

Actividades de recuperación previstas 

 

Observacións (se procede) 

 

Profesor/a: 

Páxina 1 de  1 v.1.22.1 

En Pontes de García Rodríguez (As), __ de _________ de 20__ 
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            Ó final  de cada curso, o  Profesorado, coordinado pola persoa Títora, elaborará un    

informe individual dos  reforzos educativos levados a cabo, segundo o   modelo deseñado 

polo Departamento de Orientación do Centro docente, que será arquivado  segundo  o  

procedimento establecido polo Centro.  

             DOCUMENTO DE CUMPRIMENTACIÓN INDIVIDUAL (UN POR MATERIA OBXECTO DE 

RE) MODELO DE INFORME INDIVIDUAL FINAL DE CURSO SOBRE AS MEDIDAS DE 

REFORZO EDUCATIVO (RE) (O. 8/9/2021) 

DATOS DA/O ALUMNA/O: 

APELIDOS: ..................................................................................... NOME: ................................................................. 

DATA DE NACEMENTO: ................................. CURSO: ..................... 

ETAPA: 

Infantil: □ Nivel: ....................... Primaria: □ CICLO: 1º: □ 2º: □ 3º: □  

ESO: CURSO: 1º: □ 2º: □ 3º: □ 4º: □ 

DATOS DO REFORZO EDUCATIVO: 

DATA DE COMEZO DO RE: ................................... DATA DE REMATE DO RE: ................................... 

MOTIVO DA APLICACIÓN DA MEDIDA (Risca onde proceda) 

• Materia/s pendente/s do curso anterior 

• Repetición de curso 

• Non acada os obxectivos prantexados para o curso/trimestre 
 

NECESIDADES EDUCATIVAS QUE PRANTEXA E DIFICULTADES OBSERVADAS 

• Dificultades de comprensión 

• Dificultades na planificación e organización do estudo 

• Dificultades no razoamento lóxico-matemático 

• Falta de motivación e interese pola materia 

• Déficit de atención e hiperactividade (TDAH) 

• Altas Capacidades Intelectuais 

• Atraso Madurativo 

• Incorporación tardía ó sistema educativo 

• Dislexia 

• TEA 

• Discapacidade 

• Outras:
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DESCRICIÓN DAS MEDIDAS DESENVOLVIDAS: 

MEDIDAS  

ADAPTACIÓNS DE 

CENTRO E AULA 

(A.43 da Orde do 8 de 

setembro de 2021) 

 

Localización na aula  

Ubicación da/o alumna/o (preto da mesa do/a docente e/ou alumnado que pode axudar, lonxe de distractores – 

portas, ventas, lugares de tránsito-). 

ADAPTACIÓNS NA 

METODOLOXÍA (A.45 

da Orde do 8 de setembro 

de 2021) 

 

Promover a súa participación con preguntas. 

Alternar actividades teóricas con traballo práctico (individual, en grupo), búsqueda de información, exposicións. 

Facilitarlle material escrito para evitar tomar apuntes ou copiar. 

Promover o traballo en equipo, cooperativo e con grupos heteroxéneos 

Facilitarlle máis tempo para rematar as tarefas de clase. 

Utilizar frases curtas e claras nas explicacións. 

Presentar a idea principal ao principio da explicación. 

Achegarnos á súa mesa e continuar alí a explicación. 

Utilizar reforzos e apoio visual na instrucción oral. 

Planificar actividades con diferentes niveis de dificultade. 

Incluir tarefas para a casa con actividades que persigan o afianzamiento e consolidación de contidos básicos da 

materia. 

Incluir actividades de recuperación de aprendizaxes non acadados. 

Facilitarlle materiais escritos con resumos, esquemas e vocabulario previo para permitirlle acceder á 

comprensión dun tema. 

Flexibilizar os plazos na entrega de traballos. 

Promover a titoría entre iguais 

Usar e reclamar o contacto visual. 

Supervisión do uso da axenda escolar. 

Deseñar traballos por proxectos 

Medidas para mellorar a 

súa motivación e 

autoestima 

 

Fraccionar o traballo en tarefas curtas (Ex: en vez de pedirlle resolver 6 exercicios e corrixir ó final, solicitarlle 

que faga 2 e corrixir e reforzar). 
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Utilizar reforzos positivos para motivar (eloxios públicos e privados, colocar os seus traballos no tableiro, 

anotacións positivas na axenda para enviar á casa…). 

Procurar supervisar frecuentemente as tarefas para reconducir no caso de distraccións ou felicitar no caso de que 

se estea executando. 

Reforzar por ter rematadas as tarefas ben feitas, describindo a calidade do traballo( “boa letra”, “gardaches os 

marxes”, acordácheste dos acentos”...). 

ADAPTACIÓN DAS FORMAS E INSTRUMENTOS 

DE AVALIACIÓN (A.46 da Orde do 8 de setembro de 

2021) 

 

Medidas para exames ou 

probas escritas 
 

Exames escritos con preguntas breves, cerradas, claras e con vocabulario sinxelo, evitando as dobre negativas. 

Separar as cuestións dunha pregunta en apartados claramente diferenciados. 

Avaliar contidos mediante entrega de traballos ou exposións 

Incluir preguntas con diferentes tipos de resposta: V/F, resposta múltiple, curtas… 

Pedir que se revisen os traballos e os exames antes de entregalos. 

Complementar os exames escritos de forma oral cando se observan que está incompletos. 

Asegurarse de que comprende as preguntas para poder contestalas e asegurarse de que está contestando 

correctamente. 

Remarcar a parte máis salientable das preguntas nas probas escritas. 

Flexibilidade coa ortografía nos exames escritos. 

Adaptar o formato da proba escrita: tipo de letra, tamaño, interliñado… 

Entregar as preguntas dun exame en pequenas dosis para minimizar a ansiedade que lle produce. 

Incluir preguntas con diferentes graos de logro. 

Complementar a avaliación con outros instrumentos: cadernos de clase, rúbricas, observación, entrega de deberes, 

traballos, exposcións. 

Plantexar fórmulas de avaliación complementarias á proba escrita (exames orais, proxectos, traballos, seguemento 

diario, …) 

        Temporalización  :□ 1º trimestre □ 2º trimestre □ 3º trimestre 
Quen ofrece ese reforzo? 

• Profesorado da materia directamente (A.48 da Orde do 8 de setembro de 2021) 

• Profesorado con dispoñibilidade horaria (A.48 da Orde do 8 de setembro de 2021) 

• Desdobre (A.8 do Decreto 229/2011) 

• Profesorado de apoio (PT/AL) (A.57 da Orde do 8 de setembro de 2021) 

Asdo: O profesorado que realizou o reforzo 
                                                                    ……………………………………………. 
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MODELO DE INFORME INDIVIDUAL FINAL DE CURSO SOBRE AS MEDIDAS DE APOIO 

EDUCATIVO (O. 8/9/2021) 

 

CURSO: 20 .... – 20 .... 

DATOS DA/O ALUMNA/O: 

APELIDOS: 

................................................................................NOME:………………................................................................. 

DATA DE NACEMENTO: ................................. CURSO: ..................... 

ETAPA: 

Infantil: □ Nivel: .......................                       Primaria: □ CICLO: 1º: □ 2º: □ 3º: □ 

 ESO: CURSO: 1º: □   2º: □ 3º: □ 4º: □ 

 

Por cada Profesorado especialista en Pedagoxía Terapéutica e/ou en Audición e Linguaxe. 

14. DATOS DO PROFESORADO: 

APELIDOS: ................................................................................................ NOME: ............ ................................... 

✓ DATOS DAS MEDIDAS DE APOIO: 

ÁREA/S OU MATERIA/S NA QUE RECIBIU APOIO: ................................................................................... .... 

DATA DE COMEZO DO APOIO: ................................................................................... ....................................... 

DATA DE REMATE DO APOPIO: ................................................................................................... .................... 

HORARIO SEMANAL E MODALIDADE DO APOIO REALIZADO 

(especificar día/s da semana, horario e modalidade, dentro da aula ordinaria e fóra dela): 

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

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

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

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

DATOS DA AVALIACIÓN INICIAL 

 

DESCRICIÓN DAS MEDIDAS DE APOIO: 

a) Tipo de tarefas realizadas: 

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

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

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

b) Principais materiais usados: 

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

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

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

c) Horario ou frecuencia de coordinación co profesorado da área ou da materia: 

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

............................................................................................................................................................................................ 
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     d) Horario ou frecuencia de coordinación co profesorado titor:                  

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

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

e) Como se avaliaron as medidas de apoio? 

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

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

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

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

VALORACIÓN FINAL DAS MEDIDAS DE APOIO: 

Acadáronse os obxectivos previstos nelas. 

Foron eficaces, pero a mellora non se extrapolaba ao traballo diario (ordinario). 

 

 

PREVISIÓN PARA O CURSO PRÓXIMO (indicar se se considera que esta alumna ou este alumno, no curso 

próximo, poden verse beneficiados ou non por unhas medidas regulares de apoio educativo, en que área ou 

materia, mediante que modalidade -dentro da aula ordinaria, fóra dela ou mixta- e número de horas semanais): 

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

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

........................................................................................................………………………………………………………

. 

 

                                                                                                   ................................, ........ de ....................... de 2022. 

 

 

O/A XEFE/A DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN O/A PROFESOR/A QUE REALIZOU O APOIO  

 

 

Asdo.: .................................................................                     Asdo.: .................................................................
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Cando unha alumna ou un alumno de educación secundaria obrigatoria permaneza un ano 

máis no mesmo curso debe seguir un PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO , que ten 

como finalidade adaptar as condicións curriculares ás necesidades da alumna ou do alumno, 

para tratar de superar as dificultades detectadas. Este plan elaborarao o equipo docente, 

baixo a coordinación do profesorado titor, e desenvolverase ao longo de todo o curso (artigo 

52 da Orde do 8 de setembro de 2021, pola que se desenvolve o Decreto 229/2011, do 7 de 

decembro) 

 
             DOCUMENTO DE CUMPRIMENTACIÓN INDIVIDUAL DO ALUMNO/A QUE 

PERMANEZA UN ANO MÁIS NO MESMO CURSO SEGUINDO UN PLAN ESPECÍFICO 

PERSONALIZADO   

                                                                             (O. 8/9/2021) 

DATOS DA/O ALUMNA/O: 

APELIDOS: ..................................................................................... NOME: ....................... .................. 

DATA DE NACEMENTO: ................................. CURSO: .................................................................. 

ETAPA: 

Infantil: □ Nivel: ....................... Primaria: □ CICLO: 1º: □ 2º: □ 3º: □  

ESO: CURSO: 1º: □ 2º: □ 3º: □ 4º: □ 

Cada Profesor/a  :  

o DATOS DO PROFESORADO: 

APELIDOS: ....................................................................................... ......... NOME………………………..:... 
 

     Apartados de que consta o Plan específico personalizado , cando alomenos  : 

 

o Identificación da alumna ou do alumno. 

 

o Relación das necesidades educativas que motivaron a repetición do curso. 

 

o  Medidas ordinarias aplicadas no curso anterior. 

 

o Estratexias metodolóxicas que se utilizarán no seu desenvolvemento. 
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o  Recursos necesarios para o desenvolvemento do plan. 

 

o  De ser o caso, oferta de medidas extraordinarias. 

 

o  Acreditación da información á familia. 

 

NA SESIÓN DE AVALIACIÓN SEGUIMENTO DO PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO : 

 Axustes que procedan : 

…………………………………………………………………………………………………………

… 

…………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………

… 

Informar do seu desenvolvemento e do seu aproveitamento :  

…………………………………………………………………………………………………………

……. 

…………………………………………………………………………………………………………

……. 

…………………………………………………………………………………………………………

…….. 

                                                   O Profesor/a :  
 

 

 

                                        ………………………………………………………. 
 

 

 

                                    ………………………… a de …………………………de 2022  
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 O alumnado de educación secundaria obrigatoria que se promova de curso con materias sen 

superar deberá seguir un PLAN DE REFORZO  en cada unha desas materias, destinado 

á súa recuperación e á súa superación.  O plan de reforzo será elaborado polo profesorado 

que imparte a materia que a alumna ou o alumno teñan pendente de superar, baixo as 

directrices do correspondente departamento didáctico e co coñecemento do profesorado titor, 

e terá como referentes os obxectivos da materia e a contribución á adquisición das 

competencias. Igualmente, será un plan que se adapte ás particularidades de cada alumna ou 

alumno destinatarios. O departamento didáctico velará pola realización do plan por parte da 

alumna ou do alumno ( artigo  

 51 da Orde do 8 de setembro de 2021, pola que se desenvolve o Decreto 229/2011, do 7 de 

decembro) 

 

                          DOCUMENTO DE CUMPRIMENTACIÓN INDIVIDUAL DO ALUMNO/A EN  

                    CADA UNHA  DAS MATERIAS OBXECTO  SEN SUPERAR  QUE PROMOVA DE  

                                                                   CURSO A DITO ALUMNO/A  

                                                                             (O. 8/9/2021) 

DATOS DA/O ALUMNA/O: 

APELIDOS: ..................................................................................... NOME: ,,,,,,,,........................................... 

DATA DE NACEMENTO: ................................. CURSO: ............................................................................... 

ETAPA: 

Infantil: □ Nivel: ....................... Primaria: □ CICLO: 1º: □ 2º: □ 3º: □  

ESO: CURSO: 1º: □ 2º: □ 3º: □ 4º: □ 

 
Cada Profesor/a  :  

o DATOS DO PROFESORADO: 

APELIDOS: ................................................................................................ NOME: …………...................... 
 

 

     Apartados de que consta o Plan de Reforzo, cando alomenos  :  

 
        a) Identificación da alumna ou do alumno 
 

 

 

. 
 

        b) Información relevante sobre a materia ou as materias sen superar 
 

 

 

 

. 
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          c) Currículo para desenvolver, con especificación dos criterios de avaliación. 
 

 

 

 

         d) Estratexias metodolóxicas que se utilizarán no seu desenvolvemento.  
 

 

 

 

         e) Recursos necesarios para o seu desenvolvemento. 
 

 

 

 

 

         f) Tarefas para realizar, coa debida temporización.  
 

 

 

 

        g) Seguimento e avaliación. 
 

 

        h) Acreditación da información á familia.  
 

 

 

NA AVALIACIÓN FINAL O PROFESOR/A DA MATERIA PENDENTE DECIDIRÁ  A SÚA 

AVALIACIÓN OBTENDO AVALIACIÓN POSITIVA  : 

 

 

                        □     SI                                                   □   NON  
 

 

 

     O QUE SE TERÁ EN CONTA PARA OS EFECTOS DE PROMOCIÓN  E/OU TITULACIÓN :  
 

 

                        □     SI                                                   □   NON  
 

 

                                                      O Profesor/a :  
 

 

 

                                        ………………………………………………………. 
 

 

 

                                    ………………………… a de …………………………de 2022  
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FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA : Modelos de  Documentos necesarios  atendendo 

á Orde do 13 de xullo de 2015 ( DOG Mércores , 22 de xullo de 2015) 

 ACTA DE REUNIÓN DO EQUIPO DOCENTE PARA A PROPOSTA DO  
 
ALUMNO/A Á FPB  
 

 ANEXO I : ADMISIÓN E MATRICULA NA FPB  
 

 ANEXO II : CONSELLO ORIENTADOR  
 

 ANEXO III: CONSENTIMENTO DE INCORPORACIÓN Á FPB  
 

 ANEXO IV: COMUNICACIÓN DE INCORPORACIÓN Á FPB  
 

 ANEXO V : PROGRAMAS FORMATIVOS  



                                                                                                                                                                                      
 

 

  


